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APRESENTAÇÃO 

O Plano de Marketing de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês consiste em um 
instrumento estratégico para orientar a gestão pública e a iniciativa privada quanto à 
promoção e comercialização do destino Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, 
buscando a sua diferenciação e a ampliação da sua competitividade no mercado turístico 
nacional e internacional. 

A necessidade de um planejamento específico de marketing para o destino turístico foi 
apontada no Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS do Polo 
Turístico de Mato Grosso do Sul – Campo Grande e Região/Caminhos dos Ipês (MATO 
GROSSO DO SUL, 20121) quando identificadas as oportunidades para a ampliação do 
turismo na região, aproveitando o fluxo turístico que adentra o Estado por meio da capital, 
Campo Grande. 

Deste modo, determinou-se que seria oportuno o desenvolvimento de um plano que 
fortalecesse o posicionamento de mercado de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, 
estimulando a permanência e a atração de visitantes, que desconhecem os atrativos e 
recursos regionais.  

O conteúdo do presente plano de marketing segue seu respectivo Termo de Referência 
(Anexo I “A” da Concorrência n. 001/2016-FUNDTUR) e busca atender às necessidades do 
Governo do Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO e, de forma 
sinérgica, suas instituições vinculadas ao turismo: a Fundação de Turismo de Mato Grosso 
do Sul - FUNDTUR e a Unidade de Coordenação de Projetos do PRODETUR-MS - UCP.  

Igualmente, este documento está alinhado com a Estratégia de Comercialização do 
Programa PRODETUR Nacional, buscando fortalecer a imagem dos destinos turísticos e 
garantindo eficiência e eficácia nos meios de comercialização. 

O presente produto (Produto Dois) envolve três grandes etapas, essenciais para embasar a 
construção dos demais produtos do plano de marketing: i) Análise e Diagnóstico da Situação 
Atual e do Mercado Potencial, ii) realização da Primeira Oficina Participativa. e iii) Definição 
de Objetivos e Estratégias. 

A análise e diagnóstico da situação atual e do mercado potencial englobam a análise da 
organização e capacidade institucional, análise da oferta, análise da demanda turística atual, 
análise da demanda turística potencial e análise dos competidores. 

Encerrando a análise e diagnóstico da situação atual e do mercado potencial, na primeira 
oficina participativa, foi realizada a Análise SWOT com as contribuições de todos os 
representantes do trade.  

Desta análise, foram apontados os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças para 
o marketing do destino, direcionando a definição de objetivos, estratégias e, por 
consequência, das ações. 

A seguir, apresenta-se detalhado o produto. 

                                                 
1
 MATO GROSSO DO SUL, Secretária de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, de 

Comércio e do Turismo. Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – 
PDITS Polo Campo Grande e Região. Campo Grande: UCP/PRODETUR/SEPROTUR/MS. 2012. 
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I. ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL E DO 
MERCADO POTENCIAL 

Esta etapa do Produto Dois é um grande diagnóstico da situação atual e do mercado 
potencial de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês apresentando: a análise da 
organização e capacidade institucional, análise da oferta, análise da demanda turística atual, 
análise da demanda turística potencial e análise dos competidores. 

Para tanto, foram empregados dados secundários e, considerando a baixa disponibilidade 
de informações do turismo e do marketing de destino na área turística selecionada, optou-se 
pelo levantamento intensivo de dados primários por meio de entrevistas, visitas in loco, 
pesquisa de demanda atual e pesquisa por telefone da demanda potencial a fim de, 
adequadamente, retratar a realidade e o potencial de Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês. 

 

1. ORGANIZAÇÃO E CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA O MARKETING DE 
DESTINO 

A análise da organização e capacidade institucional pauta-se em entrevistas realizadas com 
representantes destas instituições. Das entrevistas, foram apontados alguns aspectos em 
comum e considerados relevantes como o fato do trade ter na gestão pública um expressivo 
elo de apoio e o impacto das mudanças de gestão ter sido grande e negativo na 
organização do destino. Estas instituições, em grande parte, possuem poucos recursos 
(humanos e financeiros) para uma ação de marketing mais efetiva e o trade sofre com o 
isolamento dos empreendimentos e das instituições em suas ações. 
 
No âmbito regional, a inatividade do Fórum Estadual do Turismo, a partir de 2016, e do 
Fórum Regional Caminho dos Ipês, desde 2014, penalizaram expressivamente a 
capacidade organizacional de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês em prol do 
desenvolvimento do turismo no destino, apesar de, recentemente, ter sido anunciado pelo 
Governo do Mato Grosso do Sul como prioridade, a reativação dos fóruns regionais e sua 
modernização institucional. 
 
Especificamente quanto à gestão pública municipal, sobretudo no entorno de Campo 
Grande, aspectos em comum e de destaque é a ausência de turismólogos ou profissionais 
familiarizados com o setor de turismo, a inserção da gestão do turismo em secretarias como 
outras pastas consideradas prioritárias (educação, agricultura familiar e outras), o 
significante número de Conselhos Municipais de Turismo desativados e a consequente 
baixa integração entre empresário e gestão pública. 
 
Em contrapartida, tanto o trade como os gestores públicos se mostram favoráveis a 
estruturar a organização do destino em prol de recuperar as perdas passadas e alavancar o 
setor novamente. Este é um posicionamento também verificado nas prefeituras onde a 
capacidade de fomentar a economia e gerar um efeito em cascata de benefícios 
socioeconômicos decorrentes do turismo tem sido o objetivo de muitos municípios. 

 

1.1. Organizações sediadas em Campo Grande 

 
Destacando a gestão pública municipal do turismo de Campo Grande, a atual capacidade 
institucional é o reflexo do seu comportamento e da sua evolução nos últimos cinco anos. 
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Desde 2012, a destinação de recursos públicos municipais para a criação de novos produtos 
ou mesmo para a manutenção do que existia foram poucos, resultando em uma 
desatualização e degradação da oferta e da estrutura de apoio ao turismo no município, 
refletindo a baixa priorização do setor de turismo pela então gestão municipal, rompendo a 
capacidade institucional em prol do turismo existente anteriormente na capital.  
 
Como exemplo deste retrocesso tem-se os dez Centros de Atendimento aos Turistas - CATs 
distribuídos em pontos estratégicos da cidade e que foram fechados aos poucos, tal como a 
redução, seguida do encerramento, da produção de material promocional para divulgação 
da cidade, que passou a contar com ações de marketing isoladas de associações e 
empreendimentos como os atrativos rurais, hotéis e restaurantes.  
 
Culminando com o distanciamento da gestão municipal do processo de desenvolvimento do 
turismo, tem-se a alteração na gestão estadual do turismo, que por mais de dez anos era 
presidida pelo mesmo gestor, causando um impacto negativo e menor aceitação do trade.  
 
Em resposta a esta menor representatividade do setor pela gestão pública, acrescida ao 
decréscimo econômico-financeiro sofrido pelos empresários em decorrência da crise 
econômica, em dezembro de 2014, foi inaugurada pela gestão municipal do turismo a Casa 
do Turismo, um espaço criado para unificar o setor na capital, local onde se agrupavam 
nove entidades e que disponibilizaria informações sobre o turismo e lazer na cidade, bem 
como a oferta de produtos artesanais, porém, por questões políticas, o projeto não 
continuou. 
 
Criado em 1994, o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR de Campo Grande, no ano 
de 2016, esteve sem quaisquer ações ou discussões mais inerentes a atividade, em virtude 
de algumas variáveis, como a substituição de membros do conselho, o período de eleições 
municipais, a crise política e econômica, dentre outros. Em 2017, a nova diretoria foi eleita e 
se iniciam as discussões e o planejamento em prol do setor no município. 
 
Concomitantemente, o Fórum Estadual do Turismo, legitimado pela Lei Nacional do Turismo 
nº 11.771/2008, e que reunia instituições públicas e privadas visando contribuir com 
discussões que propunham soluções para o turismo em Mato Grosso do Sul, deixou de 
atuar efetivamente em 2016, em função da saída do conselheiro gestor. Desde então, não 
houve novas eleições. Entretanto, a gestão atual da FUNDTUR, em 2017, inicia a 
reestruturação do Fórum Estadual e dos demais Fóruns Regionais, dentre eles, o Caminho 
dos Ipês, também inativo até então. 
 
A atual Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR assumiu em 2017 e está 
organizada em três superintendências, dentre elas, a de turismo. Distribuída em duas 
gerências, sendo uma de Cadastro de Serviços Turísticos e outra, de Marketing e Apoio à 
Comercialização, a pasta de turismo conta com seis colaboradores e estagiários. Além 
deles, os CAT estão com sete colaboradores e cinco estagiários.  
 
A SECTUR reativou três CATs em pontos estratégicos (terminal rodoviário, aeroporto e 
Morada dos Baís) e estuda a efetividade e necessidade de reabertura dos demais. A 
abordagem e atendimento aos visitantes nos CATs foram reestruturados, especialmente no 
que diz respeito à geração de informações de demanda para nortear a gestão municipal: foi 
implantado o livro de registro, pesquisa, ampliação do horário de atendimento e treinamento 
com os atendentes. Estas pequenas ações trouxeram um resultado positivo e já é possível 
mensurar o número de atendimentos. Somente o CAT da Morada dos Baís realizou dois mil 
atendimentos em fevereiro.  
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Em termos de folheteria, os materiais promocionais existentes nos CATs eram 80% de fora 
e 20% de material de Campo Grande, com essa reestruturação, a maior parte dos materiais 
agora são de atrativos ou equipamentos de hospedagem e lazer de Campo Grande. 
 
A SECTUR trabalha no lançamento do Plano de Turismo do Município e em consonância à 
elaboração do plano, desenvolve ações paralelas voltadas ao desenvolvimento do turismo, 
por meio do fortalecimento de cinco segmentos para Campo Grande: turismo de eventos e 
negócios; turismo rural, turismo cultural, turismo gastronômico e turismo ecológico. O 
primeiro segmento será o catalizador de fluxos de pessoas enquanto os demais terão a 
função de atividades complementares ou acessórias ao turismo. Isto porque o segmento de 
eventos e negócios já existe, basta ser reestruturado.  
 
O turismo gastronômico surgiu naturalmente em virtude do crescimento do setor de 
alimentação fora do lar nos últimos anos. Tal segmento visa um projeto de revitalização da 
Avenida Bom Pastor, Rua Vitório Zeola e Feira Central. 
 
Já o segmento cultural apresenta bons produtos, mas que precisam de reestruturação ou 
revitalização. Pode-se citar como exemplo, o City Tour, com previsão de novas operações a 
partir do segundo semestre de 2017. O turismo rural terá mais ações de recuperação, em 
específico, relacionadas à profissionalização das propriedades. 
 
A secretaria considera o segmento ecológico como potencial, uma vez que não há produtos 
turísticos consolidados e em decorrência da baixa padronização e processos de segurança 
para as atividades instituídas nos empreendimentos. Uma das ações é o apoio à certificação 
de turismo rural e ecológico com suporte da Associação Brasileira das Empresas de 
Ecoturismo e Turismo de Aventura – ABETA. 
 
O planejamento estratégico da Secretaria estabeleceu seis metas: 1ª - Estruturação da 
informação; 2ª - Gestão Associações/COMTUR; 3ª - Conhecendo Campo Grande; 4ª - 
Qualificação; 5ª - Incentivo e fortalecimento dos segmentos; 6ª - Promoção. 
 
Da primeira meta derivou a criação do Observatório da Cultura e do Turismo, cuja 
sistematização de dados identifica e permite que haja a percepção de problemas e 
necessidades, para que haja a intervenção nos processos de desenvolvimento e andamento 
da atividade turística. O Boletim do Turismo é divulgado no site da secretaria mensalmente, 
sendo o boletim de março, o primeiro disponibilizado. O COMTUR, com o apoio do trade foi 
reativado, cumprindo em parte, com a meta dois. Para esta meta ainda estão contempladas 
o retorno do City Tour e o Plano de Turismo. 
 
A meta três envolve o projeto Turismo nos Bairros, com viés cultural, e traz ações de 
cidadania, cultura e arte, onde serão aplicadas pesquisas para identificação do perfil das 
pessoas do bairro, o que o bairro tem e o que os seus moradores consomem. As regiões de 
Campo Grande possuem identidades culturais diversas, e o projeto mostrará o que cada 
bairro tem a oferecer e qual a sua possibilidade e oportunidade de inclusão no turismo.  
 
A quarta meta diz respeito à qualificação, prevendo ações de treinamento interno dos 
servidores, sendo que a equipe do CAT já teve treinamento. Serão firmadas parcerias com 
as associações e o trade para o desenvolvimento de qualificação externa em atendimento, 
planejamento e projetos. Além disso, há possibilidade de qualificação na área do turismo 
semelhante ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec. 
Quanto à meta cinco, a Secretaria pretende realizar um seminário de apresentação dos 
segmentos e roteiros.  
 
E por fim, a sexta meta que desenvolve ou prevê ações de promoção. A primeira foi o teaser 
com o slogan “Descubra, viva e ame Campo Grande”! O slogan está atrelado à necessidade 
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de incentivar de dar notoriedade ao município e despertar o interesse das pessoas em 
conhecer a capital.  
 
As ações de marketing planejadas envolvem releases para rádios, jornais e revistas e 
participação em eventos como a WTM Latin America, uma oportunidade de destacar suas 
potencialidades turísticas, principalmente sua vocação para o turismo de eventos. Há 
também a divulgação das ações nas redes sociais da Secretaria, pelo Facebook e pelo 
Instagram. 
 
Subsidiando as ações de marketing, materiais promocionais estão sendo revisados, 
reformulados e os recursos para sua confecção estão sendo solicitados. A ideia é iniciar 
com o mapa turístico de roteiros e atrativos, no formato de um bloco, que seja possível o 
turista destacar e levar. Para tanto, está em contratação uma agência de publicidade para 
atender a Secretaria e que desenvolver a marca, panfletos, websites, brindes, etc.  
 
Um reflexo da capacidade institucional da nova gestão é a aproximação no relacionamento 
com o governo, por meio da FUNDTUR e SEMAGRO para ações integradas, como por 
exemplo, o Uso e Cessão do espaço da “Cidade do Natal” para que o local receba eventos 
não permanentes, por meio de convênio.  
 
A SEMAGRO tem na sua estrutura a Superintendência de Indústria, Comércio, Serviços e 
Turismo que tem como competência formular, planejar e implementar a política de fomento 
econômico e tecnológico dos setores industrial, comercial, turismo e de serviços, 
compreendendo a atração de novos investimentos, contribuindo para a geração de emprego 
e renda, assim como formular a política estadual para o turismo, bem assim coordenar e 
fomentar o desenvolvimento dos recursos turísticos no Estado, especialmente, do 
ecoturismo sul-mato-grossense, fomentando as atividades turísticas e estimulando a 
instalação, localização e a manutenção de empreendimentos turísticos no território do 
Estado. 
 
Outro ponto de destaque é o apoio da Secretaria, associações, FUNDTUR para, por meio 
do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade - CETUR da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul- Fecomércio MS, reativar e reestruturar 
o Convention & Visitors Bureau - C&VB com a disponibilidade de um profissional para 
coordenação, além de capacitação via o Convention & Visitors Bureau de São Paulo, 
referência no setor. Há também uma forte tentativa de aproximação com os empresários, 
com o objetivo de provocar o interesse e confiança do setor, para que possam trabalhar 
ações integradas. 
 
O Campo Grande Convention & Visitors Bureau foi criado em 1997 por instituições ligadas 
ao turismo com o objetivo de captar eventos para o município. Ao proporcionar eventos, o 
C&VB oferecia rodada de negócios para fornecedores e seus mantenedores. O C&VB era 
mantido pela Fundação 26 de agosto, órgão mantenedor e incentivava as associações e 
entidades a captar eventos. 
 
O Convention & Visitors Bureau era subsidiado por seus mantenedores que somavam ao 
todo, 70 empresas. Sua maior ação de marketing foi o City Tour, criado em 2004 e 
encerrado em 2012 por questões estruturais e financeiras. Em efeito cascata, os guias de 
turismo locais perderam a maior renda do seu trabalho, o City Tour. 
 
Em setembro de 2016, o CETUR da Fecomércio MS aprovou a criação da Associação 
Convention e Visitors Bureau de Campo Grande, uma nova instituição que passa a contar 
com os recursos da taxa de turismo sustentável (room tax) captada pela rede hoteleira. 
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O CETUR da Fecomércio MS é a instituição que protagonizou a organização do trade, 
especialmente de Campo Grande nos últimos anos, em decorrência da inatividade do 
COMTUR e do distanciamento da gestão pública do turismo. Neste conselho, a partir de 
discussões e análise de temas relacionados aos vários segmentos que compõem o setor do 
turismo do Estado do Mato Grosso do Sul, são definidas estratégias de atuação da 
Fecomércio. Da gestão do Conselho empossado em 2016 destaca-se o apoio à criação do 
observatório do turismo em Bonito, as discussões quanto à reativação do Convention 
Bureau de Campo Grande e as interlocuções políticas com o Governo do Estado no que 
tange o Aquário do Pantanal.  
 
Dentre as associações, sediadas em Campo Grande, e com maior capacidade institucional 
para a organização do marketing de destino destacam-se as três associações mais 
participativas na área turística: Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV, 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH e a Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes – ABRASEL. 
 
Fundada em 1985 em Mato Grosso do Sul, a ABAV é a entidade mais antiga do setor de 
turismo no estado, representando, no âmbito nacional, a classe empresarial das agências de 
Viagens e Agências de Viagens e Turismo a elas filiadas, compondo o Sistema ABAV. A 
maioria dos seus associados é de agências e operadores de turismo, correspondendo a 
60% dos membros. Atualmente, participa e preside o CETUR da Fecomércio MS e compõe 
o COMTUR. Em razão das necessidades do mercado, a associação aproximou-se de outras 
associações que compõe a base do turismo, no caso, a ABIH e a ABRASEL, o que sinaliza 
uma perspectiva positiva em relação a um arranjo produtivo local do turismo.  
 
A ABIH conta com 32 associados no Estado de Mato Grosso do Sul e busca parcerias com 
fornecedores para otimização de valores e oferta de produtos; negocia taxas empregadas 
nas operações de crédito e débito junto a um fornecedor operador destas máquinas; captou 
apoio de projeto específico do SEBRAE-MS para a cadeia hoteleira, fomentando a 
estruturação e a gestão da rede hoteleira. A nova gestão da ABIH se mostra mais voltada ao 
planejamento estratégico e emprego de ferramentas de inteligência de mercado para 
diferenciar a posição de seus associados no mercado. Hoje a associação participa da 
CETUR da Fecomércio MS e preside o COMTUR. 
 
Criada há 20 anos, a ABRASEL Nacional é dirigida por empresários de bares e restaurantes 
que concluíram que os grandes problemas de seus estabelecimentos e os demais do país 
podem ser resolvidos com qualidade, produtividade e associativismo. No Estado, a 
ABRASEL está presente há 18 anos e possui, além de Campo Grande, as regionais: 
Abrasel Bonito e Serra da Bodoquena (MS), Abrasel Pantanal (MS), Abrasel Grande 
Dourados (MS) e Abrasel Costa Leste (MS).  
 
Suas ações de marketing envolvem a realização de eventos com foco no desenvolvimento e 
fortalecimento do segmento da alimentação fora do lar. Além dos eventos, a ABRASEL 
articula ações conjuntas com a ABIH e a ABAV, como estratégia para melhorar o turismo na 
cidade, mas entende ser necessária a atuação do setor público, em especial para a 
captação de grandes eventos e reestruturação da malha rodoviária e aérea. Também 
participa do CETUR e do COMTUR. 
 
Em termos de melhoria na gestão e marketing do turismo e cientes da atual capacidade da 
gastronomia de atrair fluxo de visitação, a ABRASEL aponta que seria oportuno ao destino 
desenvolver um produto gastronômico turístico local, algo típico e que reflita a identidade 
cultural: identificar o que é da terra, estabelecer um roteiro, resgatar a história por trás de 
cada produto e incorporar, comercialmente, isso à venda.  
 
Destacam-se a presença na capital e a tradicional elevada capacidade institucional das 
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instituições do Sistema S. Na área turística a atuação do Serviço de Apoio às Micros e 
Pequenas Empresas – SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC e 
Serviço Social do Comércio – SESC. 
 
O SEBRAE-MS apoia os pequenos empreendimentos do setor de turismo no que tange à 
melhora na gestão e à profissionalização de seus modelos de negócios e por meio de 
projetos específicos de fomento ao setor como o Projeto de Turismo Rural que, entre outras 
ações, promoveu consultoria especializada em turismo e incentivo para a regularização e 
emissão de licenças ambientais dos empreendimentos. Uma das ações desenvolvidas neste 
projeto foi a realização de um famtour2, com a intenção de promoção, aproximando dos 
atrativos, agentes e operadores de turismo local, para futura comercialização e construção 
de parceiras. 
 
Vinculado à Fecomércio MS, o SENAC-MS desde 1980 é a principal organização no que 
tange à capacitação de recursos humanos para o setor de turismo, influenciando 
diretamente na qualidade do produto turístico. No Mato Grosso do Sul, em especial na 
capital, a instituição realiza ações voltadas à educação profissional nas áreas de comércio, 
gestão, imagem pessoal, turismo e hospitalidade, saúde, informática. 
 
Na sede do SENAC - MS funciona a Escola de Turismo e Hotelaria e está em construção a 
nova Escola de Gastronomia e Turismo do SENAC, em Campo Grande, com capacidade 
projetada para atender, em aproximadamente três mil metros quadrados, cerca de quatro 
mil alunos por ano, por meio de cursos técnicos, qualificações e aperfeiçoamentos.  
 
O SESC – MS por meio do Turismo Social fomenta o fluxo de visitações na área em estudo, 
além de gerir relevantes atrativos turísticos como a Morada dos Baís em Campo Grande, 
onde são realizados eventos de apoio à cultura sul-mato-grossense.  
 
As instituições de ensino entrevistadas e ligadas ao setor são a Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul - UFMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS, Centro 
de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima - CEPEF.  
 
As duas universidades integram o COMTUR do município e são bastante envolvidas com o 
setor, especialmente no que tange à geração de informações de mercado por meio de 
pesquisas. A UFMS e a UEMS oferecem a graduação em turismo e o CEPEF, órgão do 
governo estadual oferece cursos técnicos de meios de hospedagem, eventos e cozinha.  
 
Embora atuem com modalidades de educação distintas, todas buscam inovação e 
aproximação com o mercado de trabalho, alinhando seu ensino ao que o empresário deseja.  
 
No que diz respeito às universidades, há muitos projetos de pesquisa envolvendo docentes 
e alunos, como por exemplo, o observatório de turismo da UFMS.  
 
Na opinião destas instituições, o turismo estagnou em razão da conjuntura econômica local 
e nacional, pois havia uma falta de mobilidade e vontade política de entendimento da 
atividade turística. Isso teve reflexos consideráveis, como por exemplo, a ausência de um 
marketing planejado para o município e perda de competitividade frente a outros mercados.  
 
Outro aspecto em comum, percebido pelos acadêmicos, é que Campo Grande tem um 
potencial a ser explorado, além do turismo de eventos. As instituições citam o turismo de 
experiência, o birdwatching, o turismo rural, o turismo indígena, entre outros.  
 

                                                 
2
 Famtour – Viagens de familiarização. É um meio de promoção que tem como objetivo familiarizar e encantar o 

distribuidor do produto turístico. 
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Por fim, encerra-se a análise das instituições sediadas em Campo Grande com a Gestão 
Estadual do Turismo. Sendo o Governo Estadual ainda o principal órgão articulador do 
turismo em Campo Grande e Região Caminho dos Ipês e, por consequência, a organização 
como maior capacidade institucional para o marketing de destino, destaca-se que em 2017 a 
FUNDTUR desenvolveu o Plano de Comunicação e Promoção que contempla uma 
campanha de marketing com ações mais estratégicas e práticas, envolvendo a criação de 
indicadores que permitam mensurar a efetividade dos resultados.  
 
Neste plano está inserida a criação de um site de promoção do turismo do Estado em três 
idiomas, a criação e a gestão de conteúdos de mídias sociais e, além das tradicionais 
participações e eventos do setor, a retomada da realização de famtour, roadshow3 e 
presstrip4. 
 
Outro item do plano envolve o resgate da marca “Isto é MS” com slogan a ser definido. A 
previsão de lançamento do plano culminará em setembro de 2017 na Feira da ABAV, bem 
como os produtos em si. 
 
Ainda em fase de planejamento, será implantado pela FUNDTUR o Observatório de Turismo 
de Mato Grosso do Sul voltado a monitorar o setor de turismo do Estado, realizar pesquisas 
e unificar os dados de Campo Grande, Corumbá e Bonito, além de informações econômicas 
específicas das atividades características do turismo. Desta maneira, o observatório gerará 
dados estratégicos para o planejamento do turismo no Mato Grosso do Sul. 
 
A FUNDTUR mantém um bom relacionamento com a SECTUR e iniciará o estreitamento de 
relações com as demais prefeituras dos municípios que compõem a região Caminho dos 
Ipês. A primeira iniciativa foi a oficina de mapeamento de região turística em maio de 2017. 
 

1.2. Organizações localizadas nos demais municípios da área turística 

 
Em Corguinho, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente tem 
um único colaborador, sendo o próprio secretário, que assumiu o cargo em janeiro de 2017. 
Corguinho é um dos poucos municípios do interior com Conselho Municipal de Turismo em 
vigor. 
 
O Conselho Municipal de Turismo de Corguinho é composto por membros do governo e da 
sociedade civil, dentre eles, representantes do Projeto Portal, da organização não 
governamental Wildlife Conservation Society - WCS5 e da comunidade quilombola Boa 
Sorte.  
 
Mesmo com membros efetivos, o COMTUR não possui um planejamento estratégico e 
tampouco ações de marketing planejadas ou executadas, à exceção das divulgações via 
página da Prefeitura em mídia social e nos sites dos empreendimentos que compõem o 
COMTUR. Esta divulgação tem atraído turistas de Campo Grande para o município. 
 
Por ser recente, a secretaria não tem um plano de desenvolvimento de turismo, embora 
pense em ações estratégicas que envolvam a divulgação do município; a regularização de 
empreendimentos de lazer e o uso do Projeto Portal, um atrativo singular, como ponto de 
partida de irradiação de turistas para outros atrativos locais, criando assim um “conjunto de 

                                                 
3
 roadshow é uma ferramenta de promoção específica, com um contato mais personalizado, apresentando o 

destino na  forma de circuitos, onde representantes do trade percorrem diferentes mercados emissores, 

abordando operadores e agentes de viagem. 
4
 Presstrip é a divulgação por meio de viagens de familiarização, voltadas para que jornalistas, formadores de 

opinião de mídias e outros representantes da imprensa conheçam o destino e seus produtos. 
5
 Wildlife Conservation Society - Sociedade de Conservação da Vida Selvagem 
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elementos detentores de atratividade (tangíveis e intangíveis) organizados de modo a 
satisfazer expectativas e percepções de determinado segmento de mercado” (BRASIL, 
2011)6.  
 
Para consolidar Corguinho como um destino turístico, pressupõe algumas condições 
necessárias, como acesso, serviços de alojamento, restaurantes, transportes, dentre outros. 
Nesse sentido, uma limitação percebida pela secretaria é a falta de manutenção das 
estradas até os atrativos locais, o que dificulta parcialmente o acesso. E há a necessidade 
de ações de marketing que fortaleçam o consumo de produtos locais por parte dos turistas, 
possibilitando assim maior competitividade frente aos concorrentes similares. 
 
O município de Dois Irmãos do Buriti está localizado na Zona de Proteção da Planície 
Pantaneira, uma zona crítica de conservação, onde há a recomendação do uso e ocupação 
do solo mediante planos de recuperação e conservação de cabeceiras de mananciais e 
áreas de preservação permanente. Outra parte do município pertence à Zona da Serra de 
Maracaju, passando por morrarias, dentre elas, o Morro do Paxixi e o do Chapéu, bastante 
procurados por mochileiros e trilheiros.  
 
Neste contexto, a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Cultura do município tem feito o 
levantamento de atrativos e equipamentos já existentes no local com o intuito de planejar 
ações de promoção. Com o COMTUR e CAT inativos, a atual gestão ainda não fez 
nenhuma ação de marketing desde que assumiu, porém tem ações planejadas como, por 
exemplo, a criação de um museu indígena para apresentação de manifestações culturais e 
exposição/comercialização de artesanatos; a criação de um balneário municipal. Está 
previsto a criação de um folheto institucional do município para ser lançado ainda em 2017, 
para divulgar os setores da economia local, dentre eles, o turismo. 
 
No distrito de Palmeiras, o aumento da prática do turismo e do lazer é perceptível devido à 
criação de novas pousadas e restaurantes, mas tais empreendimentos, assim como ocorre 
na maior parte dos municípios da Região Caminho dos Ipês, ainda não estão preparados 
para receber os turistas com o nível profissional desejado. Antes de pensar no marketing de 
destino, é preciso partir da estruturação do que já existe, incluindo-se aí, o atendimento ao 
cliente. 

 
Jaraguari tem ligação com Campo Grande, devido à sua localização e às instalações 
industriais disponíveis, articulando-se pela malha rodoviária com destino à região norte do 
Estado, e favorecendo oportunidades de avanço no desenvolvimento econômico. O 
município participa do Arranjo Produto Local - APL do Leite, junto com outros treze 
municípios, como Terenos, por exemplo. Por ser rota de passagem, uma das alternativas de 
comércio é a oferta de lazer para o público de Campo Grande, como por exemplo, a Toca 
do Ouriço ou a comunidade quilombola de Furnas do Dionísio, complementada pelas festas 
do Vaqueiro, bailes e outras de cunho religioso. Há forte potencial para a exploração do 
turismo, entretanto, os atrativos devem ser organizados, bem como a estrutura de apoio, 
como hotéis, restaurantes e receptivos, além da revitalização dos espaços públicos.  
 
Atualmente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo conta com 
três funcionários, mas não há atuação no setor de turismo, ocasionado pela falta de 
profissional da área. Percebe-se o interesse em fomentar a atividade, inclusive pela busca 
de parcerias com universidades para levar estagiários dos cursos de turismo que contribuam 
com o desenvolvimento da atividade no local. 
 

                                                 
6
 BRASIL, Ministério do Turismo. Manual de Orientações Metodológicas – fomento ao turismo em parques 

nacionais e entorno. Brasília, 2011. 
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Em relação ao COMTUR, a Prefeitura Municipal de Jaraguari tem intenção de primeiro 
retomar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, incluindo nele o turismo. 
Quanto ao CAT, apesar de inexistente, há a intenção de usar a recém-instalada Sala do 
Empreendedor (iniciativa vinculada à Lei Geral do Empreendedor Individual – ação 
fomentada pelo SEBRAE-MS) para criar um ponto de apoio ao turista. Não foram 
desenvolvidas ações de marketing no setor de turismo no município e não existem parcerias 
para tanto. 
 
Pelo interesse no desenvolvimento da atividade turística, a Prefeitura busca estreitar o 
relacionamento com empresários dos setores e uma das ações iniciais é o levantamento de 
atrativos naturais nas propriedades particulares e áreas territoriais como a Comunidade 
Quilombola. Este trabalho articulado com o setor privado facilitará a compreensão das 
necessidades de melhoria da oferta dos serviços em Jaraguari. 
 
Situada no entroncamento da BR 267 e BR 163, Nova Alvorada do Sul é ponto de encontro 
dos caminhos e culturas advindos de outras regiões interligando a capital, Campo Grande, 
Região da Grande Dourados, Países do MERCOSUL, Região do Pantanal e aos Estados 
fronteiriços de Mato Grosso do Sul. 
 
Não existe pasta de gestão pública do turismo, e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente conta com 10 colaboradores e nenhum voltado exclusivamente 
ao turismo. Existe a intenção de criar a Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Juventude.  
 
Em Ribas do Rio Pardo, a gestão atual do turismo está dotada na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, onde há 14 colaboradores, dentre eles o diretor de turismo. 
Sua atuação envolve a reunião de empresários que constituem a cadeia produtiva do 
turismo para criação de ações conjuntas, assim como o apoio ao o processo do 
Cadastramento de Prestadores de Serviços Turísticos Ministério do Turismo – Cadastur dos 
empreendimentos. 
 
 O Conselho Municipal de Turismo de Ribas do Rio Pardo está na fase de nomeação de 
novos conselheiros e o Secretário tem intenção de criar o fundo municipal de turismo. Seu 
objetivo principal é tornar Ribas do Rio Pardo destino turístico para os campo-grandenses. 
No que tange as ações de marketing não há material promocional do município. Percebe-se 
claramente o interesse da gestão pública em desenvolver o turismo no local.  
 
Com cerca de cinco mil habitantes, Rio Negro conta com balneários, cachoeiras e sítios 
arqueológicos. A Prefeitura tem a intenção de desenvolver um estudo para captar 
investimentos na reestruturação e divulgação dos destinos turísticos da sua região.  
 
A Secretaria de Planejamento e Turismo conta com três colaboradores, incluindo-se o 
secretário. As principais ações no setor de turismo envolvem a captação de recursos, a 
construção de um CAT, uma praça na avenida principal do município com concha acústica 
para eventos regionais, além de municipalizar a cachoeira do Rio do Peixe, o principal 
atrativo turístico do município. Há intenção de reativar o COMTUR com novas lideranças.  
 
Situado na região Centro Norte de Mato Grosso do Sul, a 74 km da Capital, Rochedo é 
ponto de passagem para Rio Negro e Corguinho, outros municípios que compõe a região 
Caminho dos Ipês.  
 
A pasta de turismo está lotada na Secretaria Municipal de Educação, representada pelo 
Diretor de Turismo, Cultura, Lazer e Esportes. A cidade não possui um conselho municipal 
de turismo e suas ações de marketing relacionadas ao setor concentram-se na divulgação 
do Carnaval, com distribuição de banners, faixas, cartazes e anúncios em rádios e mídias 
sociais. As ações planejadas e ligadas à estruturação do município, como a revitalização da 
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orla e a construção de um balneário municipal, além da inclusão de uma agenda cultural 
com shows mensais na praça da cidade têm como expectativas estimular um ambiente 
favorável ao investimento no município por parte da iniciativa privada.  
 
Em Sidrolândia, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo conta com o apoio 
de uma turismóloga, entre seus três funcionários. O COMTUR está constituído, mas não 
iniciou as atividades até o início do ano de 2017. No que diz respeito às ações de marketing 
efetiva, estas se concentram na elaboração do calendário de eventos do município, uma vez 
que as demais ações estão em fase de planejamento, o que faz com que a secretaria não 
identifique ainda necessidades de melhoria no marketing. Nas gestões anteriores, 
Sidrolândia utilizava folhetos e vídeos institucionais para divulgação da economia local. 
 
Percebe-se uma limitação quanto à integração de ações conjuntas no turismo entre os 
municípios vizinhos à Sidrolândia, como a Capital e Maracaju. E há uma perspectiva positiva 
em relação à atividade turística, relacionada à implantação do CAT com espaço para 
comercialização dos produtos regionais; à criação do centro de convenções e expansão do 
Parque Vacaria, à criação de um centro comercial de artesanatos, um balneário municipal e 
um centro cultural no Terminal Ferroviário. A criação de novos atrativos ou revitalização de 
outros, se transformados em produto de qualidade, poderiam servir de motivação para 
aumentar o fluxo turístico e contribuir para o desenvolvimento e consolidação do destino 
turístico Sidrolândia.  
 
A 22 km da capital, o município de Terenos é cortado por córregos e ribeirões, encontrando-
se ali as nascentes do córrego Piraputanga e Salobra. A rodovia BR-262 que liga Campo 
Grande à região do Pantanal coloca Terenos em boa localização e oferece oportunidades 
para a captação de turistas e empresários para novos empreendimentos. 
 
Na instância governamental, o turismo é um dos setores de responsabilidade da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, que conta com três 
colaboradores efetivos. Sua principal ação é articular e promover ações para o 
desenvolvimento econômico, geração de emprego, fomento ao turismo e conservação dos 
recursos naturais do município. 
 
O Conselho Municipal de Turismo está em fase de implantação, o que poderia promover 
uma melhor aproximação entre empresários e governo, sendo uma das ações 
desenvolvidas pela secretaria. Além desta, outras ações envolve a contratação de 
turismólogo para a pasta do turismo, a captação de recursos para a manutenção de 
estradas de terra e a promoção do 1º Festival de Turismo Gastronômico, como forma de 
alavancar a gastronomia e a economia local.  
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2. A OFERTA TURÍSTICA 

A análise da oferta engloba: acesso (distância dos principais mercados, acesso rodoviário e 
aéreo, disponibilidade de transporte local, acesso aos atrativos), os atrativos (tipologia, 
importância, proteção e conservação, gestão de visitantes), hierarquia e priorização dos 
atrativos, outros equipamentos, infraestrutura e serviços públicos, empresas de serviços 
turísticos, comercialização, recursos humanos e as organizações setoriais. 

 

2.1. Acesso 

A área turística Campo Grande e Região Caminho dos Ipês está localizada na Região 
Central do Estado do Mato Grosso do Sul, o qual é fronteira com dois países sul-
americanos, Paraguai (sul e sudoeste) e Bolívia (oeste), e limita-se com cinco Estados 
brasileiros: Mato Grosso (norte), Goiás e Minas Gerais (nordeste), São Paulo (leste) e 
Paraná (sudoeste). 

 
Figura 1 – Mapa (ilustrativo) da localização de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês e do Estado do 
Mato Grosso do Sul. 

Fonte: Mato Grosso do Sul, 2012. 

2.1.1. Distância dos mercados 

A partir da capital, Campo Grande, a região está a 316 km da Fronteira com o Paraguai 
(Pedro Juan Caballero) e 446 km da Fronteira com a Bolívia (Puerto Quijarro). Já 
considerando o mercado nacional, as cinco capitais mais próximas estão nas regiões Sul, 
Centro-Oeste e Sudeste sendo: Cuiabá (MT) Goiânia (GO), São Paulo (SP), Curitiba (PR) e 
Brasília (DF). 
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Quadro 1 – Distância rodoviária entre Campo Grande e demais capitais nacionais. 

Região Centro-Oeste Distância (km) Região Norte Distância (km) 

Cuiabá 694 Palmas 1.761 

Goiânia 872 Porto Velho 2.164 

Brasília 1.063 Rio Branco 2.684 

Região Sudeste Distância (km) Belém 2.916 

São Paulo 994 Manaus 3.051 

Belo Horizonte 1.311 Boa Vista 3.836 

Rio de Janeiro 1.433 Região Nordeste Distância (km) 

Vitória 1.843 Salvador 2.390 

Região Sul Distância (km) Aracaju 2.669 

Curitiba 1.006 Teresina 2.758 

Florianópolis 1.305 São Luís 2.879 

Porto Alegre 1.450 Recife 3.066 

  Maceió 3.125 

  Fortaleza 3.161 

  João Pessoa 3.177 

  Natal 3.619 

Fonte: elaborado a partir dos dados de Mato Grosso do Sul, 2012 e emsampa, 2017
7
. 

 

Pela localização centralizada da área turística na Região Centro-Oeste do país, Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês é o destino turístico do Estado do Mato Grosso do Sul 
com as melhores condições de acesso e de minimização da distância do mercado emissor 
nacional e internacional (especialmente da América Latina), em função de sua infraestrutura 
logística destacando-se a presença do Aeroporto Internacional de Campo Grande - Antônio 
João (principal aeroporto de Mato Grosso do Sul) e das principais rodovias do Estado na 
região turística. 

2.1.2. Acesso Rodoviário 

A malha rodoviária de acesso à área turística é estrategicamente uma vantagem para 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês no mercado, pois importantes estradas 
brasileiras que cruzam tanto no sentido Norte-Sul (longitudinais) como no Leste-Oeste 
(transversais) passam pela região em estudo, viabilizando o acesso rodoviário ao destino a 
partir de variadas localidades do país. Ademais, a região ainda conta com estradas 
estaduais de boas condições de trafegabilidade que oferecem alternativas de acesso e 
agilidade no deslocamento, além de conectar o destino a importantes regiões econômicas 
do Estado do Mato Grosso do Sul como Dourados, Ponta Porã, Corumbá, São Gabriel do 
Oeste, Coxim, Chapadão do Sul, Três Lagoas dentre outros municípios.  

                                                 
7
 Disponível em: http://www.emsampa.com.br/xspxms.htm. Página integrante do site "São Paulo Sem Segredos". 

Acesso em 05 de abril de 2017. 

http://www.emsampa.com.br/xspxms.htm
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Figura 2 – Mapa (ilustrativo) das principais estradas de acesso à Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

As rodovias federais de acesso à Campo Grande e Região Caminho dos Ipês são: BR-163, 
BR-262, BR-267 e BR-060. 

A BR-163 é uma das principais vias do país, respondendo pelo escoamento de grande parte 
da safra agrícola nacional, no Estado do Mato Grosso do Sul, a BR-163 no sentido vertical 
interligando o Estado ao Mato Grosso e ao Paraná.  

A BR-163 interliga Jaraguari, Campo Grande e Nova Alvorada do Sul. Desde 2014, esta 
rodovia está sob a concessão da empresa CCR MSVia no Mato Grosso do Sul, o que 
envolve a inteira duplicação da rodovia até 2020, além do apoio aos usuários e da 
manutenção da via na forma de pavimentação da estrada, roçada e capina das margens, 
reparos e limpeza nos sistemas de drenagem, revitalização da sinalização horizontal e 
vertical, recuperação de defensas metálica e outros serviços. 

Em contrapartida foram instaladas nove praças de pedágios, sendo duas localizadas na 
Região Caminho dos Ipês: Jaraguari e Campo Grande. 

A BR-163 no destino turístico é muito movimentada (estimado em 17 mil veículos por dia, 
conforme indicado pela Prefeitura de Jaraguari) e, conforme identificado in loco, é uma 
estrada com pavimento novo, com vários trechos de pista dupla, acostamento suficiente, 
áreas de descanso, porém não há ciclovias. A sinalização vertical é suficiente pela presença 
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de placas indicativas visíveis, bem como há sinalizações horizontais ao longo de toda a 
rodovia, exceto em alguns trechos onde estão sendo realizadas as obras de pavimentação 
pela concessionária CCR MSVia. 
 

  
Foto 1 – Rodovia BR-163 entre Campo Grande e 
Jaraguari (acostamento e sinalização vertical e 
horizontal). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 2 - Rodovia BR-163 entre Campo Grande e 
Jaraguari (pista dupla, acostamento e sinalização 
horizontal). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 3 - Rodovia BR-163 entre Campo Grande e 
Nova Alvorada do Sul (trecho em manutenção). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 4 - Rodovia BR-163 entre Campo Grande e 
Nova Alvorada do Sul (pista simples com terceira 
pista para ultrapassagens). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
A BR-262 é uma rodovia federal que cruza todo o país no sentido leste a oeste a partir do 
Espirito Santo até Mato Grosso do Sul, em sua fronteira com a Bolívia. No Mato Grosso do 
Sul, a rodovia interliga o Estado de São Paulo (por meio da divisa entre o município de Ilha 
Solteira em São Paulo com Três Lagoas no Mato Grosso do Sul) com o município de 
Corumbá, fronteira com Puerto Suarez na Bolívia. 
 
Em Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, a rodovia é via de acesso aos municípios 
de Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Terenos e Dois Irmãos do Buriti. A via é totalmente 
pavimentada com pista simples de mão dupla e acostamento. As condições de 
trafegabilidade são regulares, pois existem trechos sob manutenção, porém a pista, o 
acostamento e as sinalizações vertical e horizontal estão em boas condições, conforme 
observação in loco e dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – 
DNIT (Brasil, 2017a8). 

                                                 
8
 BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Condições das Rodovias. Estado: 

Mato Grosso do Sul / BR: 262. Última Atualização: 8/2/2017 Disponível em< 
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No trecho entre Campo Grande e Terenos, existe uma ciclovia nas proximidades da área 
urbana dos dois municípios, no entanto, possui uma parte de uma das faixas coberta por 
mato.  

 

  
Foto 5 - Rodovia BR-262 entre Campo Grande e 
Ribas do Rio Pardo (pista, acostamento e 
sinalização). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 6 - Rodovia BR-262 entre Campo Grande e 
Ribas do Rio Pardo (tráfego). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 7 - Rodovia BR-262 entre Campo Grande e 
Terenos (pista, acostamento, sinalização e portal). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 8 - Rodovia BR-262 entre Campo Grande e 
Terenos (pista e ciclovia). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
A BR-267 é uma rodovia transversal que corta o Estado do Mato Grosso do Sul, interligando 
o Estado de São Paulo (por sua divisa entre Presidente Epitácio em São Paulo com 
Bataguassu no Mato Grosso do Sul) com a fronteira do Brasil com o Paraguai em Porto 
Murtinho no Mato Grosso do Sul. 
 
Na área turística em estudo, a BR-267 é via de acesso rodoviário somente do município de 
Nova Alvorada do Sul, de onde segue para Rio Brilhante, Maracaju e outros municípios das 
regiões sul e oeste do Mato Grosso do Sul. A rodovia apresenta boas condições de 
trafegabilidade, pista e sinalização regulares, porém há trechos sem acostamento e com 
presença de animais silvestres (Brasil, 2017b)9. 
 

                                                                                                                                                         
http://servicos.dnit.gov.br/condicoes/condicoesdrf.asp?BR=262&Estado=Mato+Grosso+do+Sul&DRF=19>. 
Acesso em 06 de abril de 2017. 
9
 BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Condições das Rodovias. Estado: 

Mato Grosso do Sul / BR: 267. Última Atualização: 8/2/2017 Disponível em< 

http://servicos.dnit.gov.br/condicoes/condicoesdrf.asp?BR=267&Estado=Mato+Grosso+do+Sul&DRF=19 >. 
Acesso em 06 de abril de 2017. 
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A BR-060 é uma rodovia federal radial, interligando o Distrito Federal, por meio da cidade de 
Brasília (DF), ao município de Bela Vista (MS), na fronteira com o Paraguai. O Estado do 
Mato Grosso do Sul é acessado pela BR-060 na divisa com Goiás, entre os municípios de 
Chapadão do Céu (GO) e Chapadão do Sul (MS).  
 
Na área turística em análise, Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, a BR-060 é via de 
acesso a Jaraguari e Campo Grande, quando a BR-060 se funde à BR-163 e também é 
acesso ao município de Sidrolândia. 
 
No trecho da BR 060 de acesso à Sidrolândia, a rodovia é de pista simples e mão dupla, 
com bom estado de conservação, sem buracos e poucos degraus, desníveis e ondulações. 
A condição do tráfego é regular, sendo o fluxo mais intenso nos horários de pico (no começo 
da manhã e final da tarde) em função da proximidade com a capital e pelo fato de muitos 
munícipes morarem em Sidrolândia e trabalharem em Campo Grande, e vice-versa. Nota-se 
que a sinalização vertical e horizontal é suficiente para o usuário se orientar. 
 

  
Foto 9 - Rodovia BR-060 entre Campo Grande e 
Sidrolândia (pista e acostamento). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 10 - Rodovia BR-060 entre Campo Grande e 
Sidrolândia (pista e sinalização). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
As principais rodovias estaduais de acesso à Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 
são: MS-080, MS-162, MS-347 e MS-430. 
 
A rodovia MS-080 liga Campo Grande à Rio Verde, passando por Rochedo, Corguinho e Rio 
Negro na Região Caminho dos Ipês. Esta estrada estadual é uma via alternativa à BR-163.  
 
A MS-080 é uma rodovia de pista simples e de mão dupla, sem acostamento e com a 
pavimentação desgastada, irregular, apresentando desníveis e com vários pontos de 
buracos tampados, o que compromete as condições de trafegabilidade.  
 
No trecho entre Campo Grande e Rochedo, a estrada é bastante sinuosa, o que requer 
atenção do usuário, apesar do fluxo baixo de veículos. Já o trecho entre Rochedo e 
Corguinho, cerca de 20 km, as condições da pista são piores em termos de desníveis na 
pavimentação.  
Há sinalização vertical, indicando a distância até os municípios, e a sinalização horizontal ao 
longo da estrada é satisfatória e visível. A vista da estrada é a Serra de Maracaju o que a 
torna um atrativo por si só. 
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Foto 11 - Rodovia MS-080 entre Campo Grande e 
Rochedo (pista, sinalização e portal). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 12 - Rodovia MS-080 entre Campo Grande e 
Rochedo (pista, sinalização e portal). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 13 - Rodovia MS-080 entre Rochedo e 
Corguinho (pista e sinalização). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 14 - Rodovia MS-080 entre Corguinho e Rio 
Negro (paisagem). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 15 - Rodovia MS-080 entre Rochedo e 
Corguinho (pista e portal). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 16 - Rodovia MS-080 – vista da estrada. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
A rodovia estadual MS-162 interliga a BR-262 com Dourados, passando por Dois Irmãos do 
Buriti e Sidrolândia, por meio do distrito de Quebra-Coco, na região em estudo. Com pista 
simples, de mão dupla e sem acostamento. 
 
A condição de trafegabilidade da MS-162 no trecho entre a BR-262 com Dois Irmãos do 
Buriti é regular visto que a pavimentação precisa ser recuperada e a sinalização horizontal e 
vertical necessita de melhorias, porém o trecho desta rodovia que liga o município de Dois 
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Irmãos do Buriti e Sidrolândia (MS-162) foi pavimentado em 2014, apresentando ótimas 
condições de tráfego. 
 

  
Foto 17 - Rodovia MS-162 em Dois Irmãos do Buriti 
(pista, sinalização horizontal pouco visível e 
portal). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 18 - Rodovia MS-162 em Dois Irmãos do Buriti 
(pista e sinalização). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
A MS-347 é via de acesso à região de estudo por meio do município de Dois Irmãos do 
Buriti para visitantes da Região Sudoeste de Mato Grosso do Sul, a partir de Nioaque. De 
pista simples de mão dupla, está em estado regular de conservação, porém a condição do 
tráfego é boa pelo baixo fluxo de veículos. 
 
A MS-430 é uma rodovia estadual de aproximadamente 60 km de extensão que liga São 
Gabriel do Oeste (no norte do Estado do Mato Grosso do Sul) com Rio Negro. A rodovia foi 
implantada em 2014, é de pista simples, com trechos de terceira pista para ultrapassagens e 
mão dupla, apresenta pavimentação com alguns pontos de irregularidade, não possui 
acostamento, porém é uma via de boa trafegabilidade. 
 
Considerando o deslocamento interno, a distância entre os municípios que compõem a 
Região Caminho dos Ipês (Quadro 2), Rio Negro é o município mais distante de Campo 
Grande, enquanto Terenos e Jaraguari são os mais próximos. Assim, considerando o tempo 
máximo de duas horas de deslocamento rodoviário até Rio Negro, nota-se muita facilidade 
para acesso entre os municípios que integram a região e roteirizações turística. 
 
Quadro 2 – Distância entre a capital, Campo Grande, e os demais municípios da Região Caminho dos 
Ipês. 

Municípios Distância (km) 

Campo Grande 0 

Corguinho 99 

Dois Irmãos do Buriti 113 

Jaraguari 50 

Nova Alvorada do Sul 118 

Ribas do Rio Pardo 97 

Rio Negro 163 

Rochedo 89 

Sidrolândia 70 

Terenos 27 
Fonte: elaborado a partir dos dados de MATO GROSSO DO SUL, 2012. 
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2.1.3. Acesso Aéreo 
 
O acesso aéreo na área turística se dá principalmente pelo Aeroporto Internacional de 
Campo Grande - Antônio João, além dos dois aeroportos de pequeno porte: Teruel e 
Estância Santa Maria em Campo Grande. 
 
Graças a esta infraestrutura logística, a região, tomando a capital (Campo Grande) como 
referência está a cerca de uma hora de viagem aérea dos principais mercados nacionais 
como ilustra o quadro a seguir: 
 
Quadro 3 – Tempo médio de voo entre Campo Grande e os principais mercados turísticos. 

Origem Tempo médio de voo 

Curitiba, PR 1 hora e 25 min 

São Paulo, SP 1 hora e 40 min 
Guarulhos 1 hora e 40 min 

Congonhas 1 hora e 35 min 
Campinas (Viracopos) 1 hora e 30 min 

Cuiabá, MT 1 hora 

Goiânia, GO 1 hora e 25 min 

Brasília, DF 1 hora e 40 min 
Fonte: Google Voos, 2017.

10
 

 
O Aeroporto Internacional de Campo Grande é o principal aeroporto do Mato Grosso do Sul. 
Inaugurado em 1953, o aeroporto possui uma área total de aproximadamente 11 milhões 
m², é administrado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO e 
tem sua operação dividida com a Base Aérea de Campo Grande. 
 
Sendo classificado como aeroporto internacional de segunda categoria, o Aeroporto 
Internacional de Campo Grande possui todos os serviços essenciais a esta classificação, 
além de operar voos noturnos e de oferecer suporte para a Aviação Regular Regional, bem 
como para a Aviação Geral, sendo apoio fundamental para as operações militares e 
alternativa imprescindível à Aviação Internacional.  
 
Quase toda a aviação comercial do aeroporto é de destinos nacionais, sendo os maiores 
fluxos de municípios localizados nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, destacando-se: 
Guarulhos, Cuiabá, Campinas, Brasília e Congonhas (CGNA, 201611). 
 
Na aviação comercial, as principais empresas que operam no Aeroporto Internacional de 
Campo Grande são também as maiores companhias aéreas brasileiras: GOL Linhas 
Aéreas, LATAM Airlines Brasil, Azul Linhas Aéreas, Avianca Brasil.  
 
O aeroporto, localizado a 9,5 km do centro da cidade de Campo Grande, possui duas pistas 
para pouso-decolagem, com capacidade para receber aviões de grande e médio porte. Além 
do saguão principal e terminal de passageiros climatizados, estacionamento com 
capacidade para 280 vagas, no aeroporto há 22 lojas entre restaurante, cafés, lanchonete, 
loja de conveniência, loja de presentes e suvenir, revistaria, loja de artesanato, locadoras de 
veículos além de caixas eletrônicos, CAT, ponto de taxi, e escritórios de órgão públicos. 
 

                                                 
10

 Google voos. Disponível em:< https://www.google.com.br/flights/>. Acesso em 07 abr. 2017. 
11

 Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea. Anuário Estatístico de Tráfego Aéreo 2015. Departamento 

de Controle do Espaço Aéreo, 2016. Disponível em< 
http://portal.cgna.gov.br/files/uploads/anuario_estatistico/anuario_estatistico_2015.pdf >. Acesso em 07 mar. 
2017. 



Situação Atual e Mercado Potencial 

Plano de Marketing de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 

37 

 

 

  
Foto 19 – Vista aérea do Aeroporto Internacional de 
Campo Grande. 

Fonte: Teclandotudo, 2014.
12

 

Foto 20 – Saguão do Aeroporto Internacional de 
Campo Grande. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 

Entre 2012 e 2016, foram investidos aproximadamente R$ 16 milhões no Aeroporto de 
Campo Grande. Deste montante, a maior parte foi destinada à contratação de serviços 
técnicos de engenharia para recuperação das taxiways “Charlie”, “Delta” e “Echo” e da pista 
de pousos e decolagens, com instalação de Grooving em toda sua extensão, além de 
reparos no pátio de aviação geral. 
 
No aeroporto também foram reformados a sala de desembarque e os sanitários do saguão 
no terminal de passageiros. No entanto, o baixo grau de satisfação dos passageiros nas 
pesquisas da Infraero, a limitação atual no atendimento aos cadeirantes e a portadores de 
necessidades especiais, tal como a forma de embarque por escadas deslocadas até o pátio, 
denotam a necessidade de atualização do empreendimento. 
 
Entre as melhorias previstas para os próximos dois anos, no Aeroporto Internacional de 
Campo Grande, estão: a reforma do sistema de pátios, revitalização do sistema de 
climatização do terminal de passageiros e investimentos em acessibilidade, segundo a 
Infraero. 
 
Com capacidade operacional para receber 1,6 milhão de passageiros a cada ano, o 
Aeroporto Internacional de Campo Grande desde 2014 apresenta queda aproximada de 
5,7% ao ano em sua movimentação de passageiros, conforme ilustra a figura a seguir. 

 
Figura 3 – Movimentação de passageiros (embarques + desembarques) no Aeroporto Internacional de 
Campo Grande de 2011 a 2016. 

Fonte: Infraero, 2017.
13

 

                                                 
12

 Teclandotudo. Disponível em:< http://teclandotudo.com/aeroporto-internacional-de-campo-grande-ms-telefone-
voos-e-endereco//>. Acesso em 07 abr. 2017. 

1.515.540 

1.655.073 

1.592.471 

1.638.513 

1.555.602 

1.456.742 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Embarques +Desembarques



38 Situação Atual e Mercado Potencial 

Plano de Marketing de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 

 

 

 
Esta retração no volume de passageiros deve-se a uma série de fatores tais como a crise 
mundial e a valorização do dólar que impactaram todo o setor de uma maneira geral, porém 
há particularidades do Aeroporto Internacional de Campo Grande que penalizaram o setor 
como a abertura de voos diretos para Três Lagoas, Bonito, Corumbá e Dourados, reduzindo 
a passagem destes visitantes em Campo Grande.  
 
Quanto à sazonalidade da movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional, apesar 
de uma oscilação amena ao longo do ano, percebe-se que as férias de verão e inverno são 
os meses de maior demanda do setor aéreo da área de destino, enquanto o mês de 
fevereiro é a época de menor movimentação. 
 

 
Figura 4 – Sazonalidade da movimentação de passageiros (embarques + desembarques) no Aeroporto 
Internacional de Campo Grande de 2014 a março de 2017. 

Fonte: Infraero, 2017. 

 
Já os aeroportos Teruel e Estância Santa Maria são voltados para aviões de pequeno e 
médio porte, voos aéreos não regulares (aviões de pequeno e médio porte), atendendo 
especialmente as empresas de táxi aéreo que fazem voos dentro do Estado. Os dois 
aeroportos não operam voos noturnos. Porém, ambos também são empregados para 
atividades como o paraquedismo e escola de aviação. 
 
O Aeroporto Teruel localiza-se a 18 km do centro da capital, seu acesso é por uma estrada 
de 2 km, a partir da BR-163, sendo aproximadamente 400m asfaltados e o restante de terra, 
cascalhada. O aeroporto é particular e possui vários lotes vendidos para a construção de 
hangares, mecânicas e escritórios. A pista do aeroporto é de cascalho, medindo 1500x30m.  
 
O Aeroporto Estância Santa Maria está a 15 km do centro de Campo Grande, seu acesso é 
todo pavimentado e a sua estrutura foi reformada em 2012. O aeroporto possui uma pista 
com dimensão de 1100x23m asfaltada. 
 

                                                                                                                                                         
13

 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Estatísticas. Disponível em < 
http://www.infraero.gov.br/index.php/br/estatisticas/estatisticas.html >. Acesso em 07 abr. 2017. 
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Foto 21 – Entrada do Aeroporto Teruel. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 22 – Vista aérea do Aeroporto Estância Santa 
Maria. 

Fonte: Campograndenews, 2012.
14

 

 

2.1.4. Transporte Local 
 
Analisando a disponibilidade de transporte local por município que compõe a área turística 
em estudo, Campo Grande concentra a maior oferta, sendo a rodoviária do município, além 
da maior e mais movimentada do Estado do Mato Grosso do Sul, também o destino e ponto 
de partida principal de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
 
Inaugurada em 2010, o terminal rodoviário da capital, conhecido também como Estação 
Rodoviária Senador Antônio Mendes Canale, tem aproximadamente 6.500 m2 de área 
construída e conta com 25 plataformas de embarque e desembarque, onde 20 companhias 
de ônibus atuam com rotas por todo Brasil.  
 
Além das plataformas, a estrutura ainda engloba 38 guichês para vendas de passagens, 12 
salas comerciais, caixas eletrônicos dos bancos: Bradesco, Banco 24 Horas e Banco do 
Brasil e recepção, sanitários, posto policial, estrutura administrativa, departamento de 
achados e perdidos, setor de guarda volumes, lojas de conveniência, praça de alimentação. 
 
Complementando esta estrutura ainda há no terminal rodoviário de Campo Grande 300 
vagas de estacionamento para automóveis (incluindo vagas especiais) e 105 vagas para 
motocicletas, sendo este serviço pago. Ademais, há o ponto de taxi com capacidade para 63 
vagas para táxis e mais 40 vagas para moto-táxi. 
 
A estrutura ainda se destaca pela acessibilidade, pois todos os serviços da rodoviária 
contemplam quem possui necessidades especiais: cadeiras de rodas para transporte, 
telefones adaptados, vagas no estacionamento e outros itens que garantem o conforto para 
os deficientes físicos. 
 

                                                 
14

 Campo Grande News. Após obras de R$ 14 milhões, Aeroporto Santa Maria será entregue sábado. Disponível 
em < https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/apos-obras-de-r-14-milhoes-aeroporto-santa-maria-
sera-entregue-sabado >. Acesso em 07 abr. 2017. 
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Foto 23 – Entrada do Terminal Rodoviário de Campo 
Grande. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 24 – Guichês do Terminal Rodoviário de Campo 
Grande. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 25 – Saguão de Embarque do Terminal 
Rodoviário de Campo Grande. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 26 – Plataformas do Terminal Rodoviário de 
Campo Grande. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Das empresas que operam no terminal rodoviário as principais são: Empresa de Viação 
Andorinha, Viação Motta, Viação Eucatur, Nova Integração, Serra Azul Turismo, Viação 
Ouro e Prata, Viação Valtur, Expresso Maringá, Expresso Queiroz, Expresso Itamarati, 
Viação Cruzeiro do Sul e Viação São Luiz. 
 
As principais rotas são entre Campo Grande e os seguintes destinos: Cuiabá (MT), São 
Paulo (SP), Maringá (PR), Presidente Prudente (SP), Dourados (MS), Porto Velho (RO), 
Curitiba (PR), Rondonópolis (MT), Cascavel (PR), Jardim (MS), Vilhena (RO), Corumbá 
(MS), Rio de Janeiro (RJ) e Ourinhos (SP). 
 
Dentro do município de Campo Grande para o deslocamento interno, atualmente estão 
regulamentados pela prefeitura os serviços de transporte privado ou “caronas pagas” 
(maiormente operado por meio do aplicativo da empresa Uber), taxi e moto-taxi.  
Por meio de licenças, 490 profissionais do serviço de “caronas pagas” atuam de forma 
regulamentada na capital, além de 490 taxistas e outros 490 moto-taxistas que operam com 
alvará em Campo Grande.   
 
Segundo a prefeitura de Campo Grande serão gradativamente aumentados os números de 
licenças e alvarás para estes profissionais nos próximos anos, pois o objetivo da 
administração pública é cumprir a lei existente e ampliar o número de licenças em 2% 
anualmente. Estima-se que o déficit em 2017 seja de 32,5%, com base na população 
estimada em 863.982 habitantes na cidade.  Ainda de acordo com a prefeitura, a cidade é a 
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segunda capital do Brasil com maior diferença entre a proporção de habitantes e motoristas 
de táxi.  
 
Apesar da menor disponibilidade taxi, moto taxi e “caronas pagas”, o visitante de Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês tem na capital uma ampla variedade de locadoras de 
veículos, sendo a maior parte ofertada no aeroporto e em agências na região central da 
cidade. Para o visitante, a locação de veículos no destino permite uma maior flexibilidade de 
itinerário e liberdade para e explorar melhor os pontos turísticos. 
 
Complementando a análise de transporte local, a seguir estão as informações sobre os 
demais municípios que compõem a região turística destacando a existência de terminal 
rodoviário e serviços como taxi e moto taxi. 
 
Corguinho 

 

A cidade de Corguinho possui um terminal 
rodoviário construído há quatro anos, com 
lanchonete e sanitários, mas há apenas 
uma linha de ônibus disponível da empresa 
Cruzeiro do Sul e uma van, ambos passam 
pelos municípios de Campo Grande, 
Rochedo e Rio Negro. Para o 
deslocamento dentro do município existem 
dois táxis e um moto táxi. 
 

Foto 27 – Terminal Rodoviário de Corguinho. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 

Dois Irmãos do Buriti 
O terminal rodoviário do municipal possui 
uma plataforma de embarque e 
desembarque, mas está desativado para a 
função. 
 
O espaço abriga uma feira popular (de 
barracas de verdura, de comidas, e de 
variedades/utilidades).  
 
Existe apenas uma linha ônibus 
intermunicipal, que liga a cidade a Campo 
Grande (origem/partida e destino/chegada), 
sendo o embarque e desembarque 
realizados em uma Padaria/Restaurante 
(Kaitanu’s) que comercializa as passagens. 
 
Dentro do município é possível deslocar-se 
com os serviços cinco taxis e três moto-
taxis. 

 
Foto 28 – Terminal Rodoviário de Dois Irmãos do 
Buriti. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Jaraguari 

 

Jaraguari conta com um terminal rodoviário, 
com estrutura precária e com sinais de falta 
de manutenção do prédio, onde atuam as 
empresas Andorinha e Viação Motta que 
fazem o trajeto da BR-163, ou seja, ligando 
Campo Grande a Cuiabá-MT. A Viação 
Motta disponibiliza linhas que vão a Coxim-
MS e Sonora-MS. Além disso, existe a linha 
intermunicipal Jaraguari-Bandeirantes/MS. 
Dentro do município é possível deslocar-se 
com os serviços de táxis e moto táxis. 

Foto 29 – Terminal Rodoviário de Jaraguari 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 

 
Nova Alvorada do Sul 
O atual terminal rodoviário de Nova Alvorada do Sul (Zero Hora) é particular e funciona 24 
horas por dia. É uma estrutura antiga e com poucas manutenções, o que reflete em sua 
aparência. 
 
Nele, circulam as empresas de transporte: Viação Motta, Expresso Queiroz, Nacional 
Expresso, Unesul, Umuarama, Gontijo, Eucatur, Expresso Maringá, Andorinha e Nova 
Integração. As linhas são de diferentes destinos nacionais e estaduais, visto que o município 
está em um entroncamento de entre duas grandes rodovias federais: BR-163 e BR-267. 
 
Está sendo construído um novo terminal em fase de acabamento, porém sem previsão de 
inauguração. O empreendimento também é particular, pertencendo a um proprietário diferente 
e a prefeitura ainda não definiu se as duas ficarão funcionando ou somente uma. 
Dentro do município é possível deslocar-se com os serviços de táxis e moto táxis. 
 

  
Foto 30 – Terminal Rodoviário de Nova Alvorada do 
Sul atual 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 31 – Terminal Rodoviário de Nova Alvorada do 
Sul em construção. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 

  



Situação Atual e Mercado Potencial 

Plano de Marketing de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 

43 

 

 

Ribas do Rio Pardo 
O atual terminal rodoviário Ribas do Rio Pardo é particular, não recebe manutenção e funciona 
em uma estrutura antiga. A empresa Viação São Luiz opera neste terminal oferecendo linhas 
de acesso aos municípios existentes ao longo da BR-262: Três Lagoas, Água Clara e Campo 
Grande. 
 
Está sendo construído um novo terminal rodoviário com recursos disponibilizados pelo 
Ministério do Turismo em terreno doado pela Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo. 
Assim que finalizada será aberta licitação para operacionalização do terminal. 
Dentro do município é possível deslocar-se com os serviços de táxis e moto táxis. 
 

  
Foto 32 – Terminal Rodoviário de Ribas do Rio 
Pardo atual 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 33 – Área destinada ao novo Terminal 
Rodoviário de Ribas do Rio Pardo. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Rio Negro 
A cidade não possui um terminal rodoviário, apenas uma parada de ônibus pertencente à 
empresa Cruzeiro do Sul. O ônibus da empresa faz o caminho de Campo Grande, Rochedo 
e Corguinho. Há também uma empresa de vans que faz trajetos personalizados. Dentro do 
município é possível deslocar-se com os serviços de nove táxis e dois moto táxis. 
 

Rochedo 
A cidade não possui um terminal rodoviário, apenas uma parada de ônibus pertencente à 
empresa Cruzeiro do Sul. O ônibus da empresa passa por Campo Grande, Rio Negro e 
Corguinho. Há também três vans que fazem caminhos para outras cidades conforme a 
demanda e dentro do município tem um táxi. 
 

Sidrolândia 
O terminal rodoviário do municipal 
apresenta um estado de conservação 
razoável. Com cinco plataformas para 
embarque e desembarque simultâneos, as 
atuais linhas de ônibus ligam o município 
diretamente às cidades de Campo Grande, 
Maracaju, Nioaque, Bonito, Ponta Porã, e 
Dourados.  
 
As principais linhas são operadas pelas 
empresas: Cruzeiro do Sul, Ouro e Prata e 
Expresso Sidrolândia. Há três linhas na 
área urbana e duas linhas na área rural. 
 
O município conta também com oito táxis e 

 
Foto 34 – Terminal Rodoviário de Sidrolândia 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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14 moto-taxis para deslocamento interno. 
 

Terenos 

 

O terminal rodoviário municipal comporta 
até três ônibus para embarque e 
desembarque concomitantemente. As 
linhas que passam pela cidade têm como 
destino e origem os municípios de Campo 
Grande, Aquidauana, e a Dois Irmãos do 
Buriti que passa por assentamentos rurais. 
 
Atendendo o município há quatro taxis e 
não há moto-taxis. 

Foto 35 – Terminal Rodoviário de Terenos. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 

 

2.1.5. Acesso aos atrativos 
 

De uma maneira geral, as estradas de acessos aos principais atrativos de Campo Grande e 
Região Caminho dos Ipês, são em maior parte estradas estaduais que, mesmo englobando 
uma grande quantidade de trechos de estradas de terra, tem boa trafegabilidade e facilita o 
acesso, consequência da manutenção adequada das mesmas.  
 
No entanto, foram verificadas estradas, especialmente vicinais, com manutenção 
insuficiente que aliado ao incremento no trânsito de caminhões (decorrente do avanço da 
agricultura na região) e outros veículos, levam a irregularidades na pista, buracos, bancos 
de areias ou áreas de atolamento que prejudicam o acesso aos atrativos, especialmente em 
veículos baixos. 
 
As estradas particulares de acesso aos atrativos em área rural apresentam diferentes graus 
de condições de trafegabilidade, sendo encontradas desde estradas cascalhadas e bem 
conservadas a pontos de atolamento e de acesso dificultado para veículos menores. 
 
Abaixo estão detalhadas as principais estradas de acesso a atrativos em áreas rurais de 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
 

 

O acesso aos principais atrativos de 
Corguinho, localizados em grande parte 
no Distrito de Taboco, se dá por uma 
estrada municipal a partir da MS-080, 
entre Rochedo e Corguinho. Esta é uma 
estrada de terra, cuja manutenção é 
responsabilidade da Prefeitura Municipal 
de Corguinho.  
 
A pouca manutenção associada às 
chuvas e fluxo de veículo resultam em 
uma estrada arenosa, com pedras soltas, 
buracos e irregularidades que dificultam a 
trafegabilidade, especialmente de 
veículos menores e mais baixos. 

Foto 36 – Estrada de acesso aos atrativos de 
Corguinho. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Os principais atrativos de Dois Irmãos do 
Buriti estão no Distrito de Palmeiras, 
acessado pela Rodovia Ecológica MS-450, a 
Estrada Parque Palmeiras – Piraputanga, a 
qual é uma Unidade de Conservação em 
decorrência da sua bela paisagem, formada 
pela Serra de Maracaju.   
 
A Estrada Parque tem aproximadamente 45 
km desde a BR-262 até Aquidauana, 
acompanhando o traçado a antiga ferrovia.  
 
Apesar de ser em grande parte asfaltada, 
entre Piraputanga (Distrito de Aquidauana) e 
Palmeiras (Dois Irmãos do Buriti) a rodovia 
tem trechos de terra, mas há planejamento 
para a sua pavimentação. 
 
A estrada é muito popular entre os ciclistas e 
atualmente se mostra com boas condições 
de trafegabilidade. 

 

 
Foto 37 – Trecho asfaltado da Estrada de acesso 
aos atrativos de Dois Irmãos do Buriti. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 

 
Foto 38 – Vista da Serra de Maracaju da Estrada de 
acesso aos atrativos de Dois Irmãos do Buriti. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 39 – Trecho não asfaltado da Estrada de 
acesso aos atrativos de Dois Irmãos do Buriti. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 

 

  
Foto 40 – Estrada de acesso ao Distrito de 
Rochedinho, em Campo Grande, e a parte dos 
atrativos de Jaraguari. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 41 – Sinalização da Estrada de acesso ao 
Distrito de Rochedinho, em Campo Grande, e a 
parte dos atrativos de Jaraguari. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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O acesso aos atrativos de Campo Grande, 
localizados no Distrito de Rochedinho e aos 
empreendimentos de Jaraguari, como a 
Toca do Ouriço, se dá por meio da MS-010. 
 
Esta estrada é asfaltada até o Distrito de 
Rochedinho, depois ela é uma estrada de 
terra com boa manutenção, o que não 
compromete a sua trafegabilidade. 
 
A MS-010 começa no final da Avenida 
Tamandaré em Campo Grande e termina na 
MS-244 em Jaraguari, que por sua vez, 
acessa a BR-163. 

Foto 42 – Parte não asfaltada da Estrada de acesso 
ao Distrito de Rochedinho, em Campo Grande, e a 
parte dos atrativos de Jaraguari. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 

 

Os principais atrativos de Ribas do Rio 
Pardo estão localizados em área urbana 
ou às margens da BR-262. Mesmo o 
Balneário Mantena e as pequenas 
propriedades da agricultura familiar às 
suas margens, que são acessados por 
estradas vicinais, são de fácil acesso, 
pois estas estradas são largas, patroladas 
e constantemente sob manutenção, visto 
que também servem de acesso à Usina. 
 
Dentre as estradas vicinais visitadas em 
Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês, as estradas de terra de Ribas do Rio 
Pardo são as com melhores condições de 
tráfego. 

Foto 43 – Estrada de acesso aos atrativos de Ribas do 
Rio Pardo. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
MS-340 é a principal via de acesso aos atrativos na região de Rio Negro. A rodovia mede, 
aproximadamente, 100 km e liga a MS-080 no município de Rio Negro a BR-163 no 
município de Bandeirantes, passando pela Cachoeira do Rio do Peixe e pelo Distrito de Fala 
Verdade, em Corguinho. A rodovia tem boa trafegabilidade, especialmente mais próximo à 
MS-080. Nos demais trechos, encontram-se irregularidades e buracos nas cabeceiras das 
pontes que limitam a velocidade e tempo de viagem, porém o acesso aos atrativos, de 
maneira geral, é fácil e com boa trafegabilidade.  
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Figura 5 – Trajeto da MS-340. 
Fonte: Google Maps, 2017. 

Foto 44 – Estrada de acesso a atrativos de Rio 
Negro - Rodovia MS-340. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 

 
Em Rochedo, o acesso ao principal atrativo turístico em área rural (Paraíso Tropical) se dá 
por uma estrada de terra, vicinal, a partir da rodovia MS-080. São 11 km de estrada 
cascalhada, com boas condições de tráfego apesar de muitas pedras soltas, onde foi 
constada a presença de animais (seriemas).  
 
O acesso à Fazenda Piana, um dos 
principais atrativos da região e, 
especialmente, do município de Sidrolândia 
é por meio de uma estrada de terra vicinal 
com de 6 km de extensão, mantida sob 
boas condições de acesso, cascalhada e 
com poucos buracos ou desníveis. No 
entanto, a sinalização no acesso da 
rodovia BR-060 para a estrada de terra é 
insatisfatória, com apenas uma placa 
pequena.  

 
Foto 45 – Estrada de acesso aos atrativos de 
Sidrolândia. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 

 

As principais vias de acesso aos atrativos 
turísticos de Terenos em área rural 
(Reserva Canindé e os balneários da 
Região Cachoeirão) se dão por estradas de 
terra a partir da BR-262. Estas estradas de 
terra se apresentam muito bem 
conservadas, sendo parte da manutenção 
delas realizadas pelas próprias fazendas.  
 

Foto 46 – Estrada de acesso aos atrativos de 
Terenos. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Em maior parte, os atrativos turísticos da capital, Campo Grande, por estarem dentro da 
área urbana são de fácil acesso. Os atrativos de turismo rural e os de aventura são 
acessados por vias vicinais e particulares de terra, mas sem grandes problemas de 
condições de tráfego. Destes destacam-se em função da relevância do atrativo ou de 
particularidades da estrada: 
 

 O acesso ao atrativo Pontal das Águas é por meio da BR 262, rodovia asfaltada 
simples de mão-dupla adequada à trafegabilidade, sem buracos, no entanto, o 
acostamento apesar de ser largo está deteriorado em alguns pontos do trecho até o 
município. Contudo, a estrada apresenta sinais de manutenção recente. Em função 
da proximidade com a área urbana, o tráfego de veículos é intenso. 

 

 A Pousada Rural Cabanas do Pontal é acessada pela MS 080, sendo 30 km de 
rodovia asfaltada e 15 km de estrada de terra em estado precário à trafegabilidade, 
que apesar de cascalhada, apresenta grandes buracos e com trechos com 
drenagem insuficiente, gerando poças de água que podem causar atolamento nas 
épocas de chuva. 

 

 A estrada vicinal CG-060, atrás do Hospital São Julião, é o principal acesso à 
Estância Joia. É uma estrada de terra com muitos buracos e sem cascalho, alguns 
trechos possuem atoleiros com condições de tráfego ruins. Existem sinalizações 
verticais visíveis e foi identificada a presença de lixo jogado na beira da estrada. 
 

 Tomando por ponto de partida a 
MS-080, o acesso às principais 
cachoeiras de Campo Grande 
(Inferninho, Ceuzinho e Morro do 
Ernesto) é por trechos curtos de 
estradas de terra, vicinais ou 
privadas, e com boas condições de 
tráfego. A sinalização de orientação 
quanto à localização dos atrativos é 
insuficiente e por isso é preciso 
acompanhar alguém que já 
conheça o local. Ao longo do 
acesso aos atrativos nota-se um 
grande volume de lixo, entulhos e 
outros resíduos despejados às 
margens destas estradas, 
justamente pela proximidade com a capital. 

 

2.2. Atrativos turísticos 

 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês é um destino consolidado e, maiormente 
conhecido pelo turismo de negócios e eventos na capital. Contudo, há na área turística 
grandes produtos já estruturados ou potenciais pouco conhecidos, como no segmento de 
turismo de aventura decorrentes da topografia e formação geológica existente nas áreas de 
transição da Serra de Maracaju onde tem se aumentada a prática de atividades de aventura 
como trekking, corridas (moto, enduros de bicicletas etc.), voos de parapente, rapel e outros. 
 
Destaca-se também em Campo Grande e Região Caminho dos Ipês o seu amplo e 
diversificado portfólio histórico-cultural: eixo histórico patrimônio cultural da região ferroviária 
de Campo Grande, inscrições rupestres em Rio Negro, a cultura quilombola de Furnas de 
Dionísio em Jaraguari e de maneira geral as diversas manifestações religiosas e 

 
Foto 47 – Estrada de acesso ao Morro do Ernesto em 
Campo Grande. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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gastronômicas decorrentes da influência paraguaia, japonesa e árabe, migrantes vindo das 
expedições brasileiras, dentre outros. 
 
Decorrentes da crise econômica vivenciada nos últimos anos, com maior impacto financeiro 
em 2015 e 2016, e do menor grau de organização dos atrativos e empresas diretamente 
relacionadas com a oferta turística para articular uma reação estratégica a fim de manter a 
sustentabilidade destes negócios e sua competitividade no mercado atual, nota-se uma 
alteração na oferta turística de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês em sete anos, 
quando foi realizado o PDITS.  
 
Neste documento (PDITS) foi apresentada uma estrutura de negócios e eventos que hoje se 
mostra desatualizada, com empreendimentos fechados ou se abertos, carentes de 
manutenção e reformas. Igualmente, o arcabouço de atrativos histórico-culturais, detalhado 
e analisado no PDITS, também se mostra atualmente com estruturas abandonadas e 
depredadas que inviabilizam visitações.  
 
Em contrapartida, novos estabelecimentos e produtos turísticos foram desenvolvidos neste 
período, mostrando-se atraentes e competitivos para o mercado turísticos e por isso, 
passam a ser destacados na presente análise.  
 
Por conta desta constante transformação na oferta turística, a seguir serão destacados os 
atrativos turísticos atualmente considerados competitivos e capazes de alavancar, por meio 
de um plano de marketing, a penetração e o market share15 de Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês no mercado turístico. 
 
Abaixo estão listados e classificados por segmentos turísticos os principais atrativos de 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, seguido da descrição dos mesmos. Salienta-se 
que nesta análise foram considerados como atrativos turísticos aqueles continuamente 
disponíveis para visitação. 
 
Quadro 4 – Classificação dos atrativos turísticos abertos à visitação em Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês. 

Atrativo Município Classificação 
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Arena Green Hall  Campo Grande     X       

Associação Esportiva e Cultural Nipo 
Brasileira 

Campo Grande   X X       

Associação Okinawa de Campo Grande Campo Grande   X X       

Autódromo Internacional Orlando Moura Campo Grande     X       

Balneário da Neide Rio Negro X           

Balneário Mantena Ribas do Rio Pardo X           

Balneário Novo Paraíso Rio Negro X           

Cachoeira do Inferninho Campo Grande X           

Cachoeira do Rio do Peixe Rio Negro X           

Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Campo Grande   X         

                                                 
15

 Grau de penetração no mercado e Market-share são conceitos muito empregados em análises de 

competitividade Inteligência de mercado a fim de conhecer a dinâmica do destino turístico, sua relevância e 
papel em seu mercado-alvo. 
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Atrativo Município Classificação 
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Antônio  

Centro de Convenções Rubens Gil de 
Camillo 

Campo Grande     X       

Centro Olímpico Vila Nasser Campo Grande     X       

Chácara Recanto  Rio Negro     X       

City Tour  Campo Grande   X         

Conjunto Ferroviário Campo Grande   X         

Clube de Laço Agrorio Ribas do Rio Pardo   X    

Diamond Hall Campo Grande     X       

Estádio Pedro Pedrossian (Morenão) Campo Grande     X       

Estância Joia  Campo Grande       X X   

Estância Lázara Jaraguari     X       

Estância Paraíso Tropical Rio Negro     X   X   

Estância Vovô Dedê  Campo Grande         X   

Fazenda Piana Sidrolândia X   X       

Fazenda Pontal das Águas Campo Grande         X   

Horto Florestal – Parque Florestal Antônio 
de Albuquerque  

Campo Grande   X X       

Hospitais do Pênfigo Campo Grande           X 

Hospital de Câncer de Campo Grande - 
Alfredo Abrão - HCAA 

Campo Grande           X 

Instituto Quinta do Sol Corguinho X           

Memorial da Cidadania e da Cultura Popular 
Apolônio de Carvalho  

Campo Grande   X X       

Morada dos Baís Campo Grande   X         

Morro do Ernesto Campo Grande X           

Museu das Culturas Dom Bosco - MCDB Campo Grande   X         

Museu de Arte Contemporânea de Mato 
Grosso do Sul – MARCO  

Campo Grande   X         

Museu José Antônio Pereira  Campo Grande   X         

Ondara Palace  Campo Grande     X       

Paróquia São Francisco de Assis  Campo Grande   X         

Parque Ayrton Sena Campo Grande   X X       

Parque das Nações Indígenas  Campo Grande   X X       

Parque de Exposições Laucídio Coelho Campo Grande   X    

Parque Ecológico do Sóter Campo Grande   X X       

Parque Estadual do Prosa  Campo Grande   X X       

Parque Estadual Matas do Segredo Campo Grande   X X       

Parque Jaques da Luz Campo Grande   X X       

Parque Nelson Tereré Nova Alvorada do 
Sul 

  X X       

Parque Tarsila do Amaral Campo Grande   X X       

Pesca no Rio Aquidauana  Rochedo       X     

Pesqueiros Campo Grande       X     

Pousada das Palmeiras Dois Irmãos do       X     
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Atrativo Município Classificação 
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Buriti 

Pousada Faca de Pau Rio Negro     X       

Pousada Rural Cabanas do Pontal  Campo Grande         X   

Pousada Sol Amarelo Dois Irmãos do 
Buriti 

X     X     

Praça de Eventos Terenos     X       

Praça Esportiva Belmar Fidalgo  Campo Grande   X X       

Praça Esportiva Elias Gadia Campo Grande   X X       

Praças urbanas da região Central  Campo Grande   X X       

Projeto Portal Corguinho           X 

Recinto de Leilões Rio Negro     X       

Região do Cachoeirão em Terenos Terenos X           

Região do Cerro Corá Sidrolândia X           

Região do Céuzinho e Usina Abandonada 
do Ceroula  

Campo Grande X           

Reserva Carindé Terenos X   X       

RPPN Vale do Bugio Corguinho X           

Santuário Nossa Senhora Perpétuo Socorro  Campo Grande   X         

Shopping Bosque dos Ipês (estacionamento) Campo Grande     X       

Sítio Harmonia  Campo Grande         X   

Sítio Pingo D’Ouro  Jaraguari     X       

Teatro Glauce Rocha  Campo Grande   X X       

Teatro Prosa  Campo Grande   X X       

Terra Nova Eventos  Campo Grande     X       

Toca do Ouriço Ecoaventura Jaraguari X           

Voo Livre (parapente) Sidrolândia X           

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Em separado, abaixo, estão listados e classificados por segmentos turísticos os principais 
eventos e manifestações temporárias de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, que 
apesar de esporádicos, atraem fluxo de visitações turísticas. 
 
Quadro 5 – Classificação dos eventos ou manifestações culturais com atratividade turística em Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês. 

Evento ou manifestação cultural Município 
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Bike Birding  Corguinho X     

Caminhada Rural da Lua Cheia  Campo Grande X     

Caminho de Furnas do Dionísio Jaraguari X     

Caminho Rural de Santo Antônio Terenos X     

Cavalgadas  Ribas do Rio Pardo   X   

Costelada Pantaneira  Rio Negro   X   
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Evento ou manifestação cultural Município 
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Desafio de Mountain Bike em Rochedinho  Campo Grande X     

Expo Sidrolândia  Sidrolândia    X 

Festa da Coxinha  Rio Negro   X   

Festa de São Judas Tadeu Corguinho   X   

Festa do Vaqueiro  Jaraguari   X   

Festival da Rapadura de Furnas do Dionísio  Jaraguari   X   

Motocross e eventos de motovelocidade  Nova Alvorada do Sul, 
Jaraguari e Campo 

Grande 

X   X 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 

2.2.1. Atrativos de Negócios e Eventos 
 
O segmento de Negócios e Eventos, especialmente de negócios, do destino turístico é o 
mais proeminente no Estado do Mato Grosso do Sul, uma vez que, na capital (Campo 
Grande), estão escritórios e representantes das principais instituições públicas (das três 
esferas governamentais) além das sedes de grandes empresas, centros de ensino e 
pesquisa e uma extensa cadeia de prestadores de serviços e empreendimentos comerciais. 
Por consequência, a capital, possui uma estrutura para negócios e eventos ampla e em 
constante evolução. 
 
Campo Grande está entre os vinte principais destinos de negócios e eventos brasileiros 
ranqueados pela Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA conforme 
publicado na Cartilha de Negócios e Eventos do Ministério do Turismo (BRASIL, 2013)16, 
destacando-se no Centro-Oeste por sucessivas premiações nas categorias Hotel com 
Espaço para Eventos de Pequeno Porte, Centro de Convenções de Pequeno / Médio Porte 
e Pavilhão de Feiras e Exposições da região Centro Oeste/Nordeste entre 2013 e 2015, 
conforme detalhado a seguir: 
 
Quadro 6 – Prêmios Caio recebidos por empreendimentos de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 
em categorias da Região Centro Oeste/Nordeste de 2013 a 2015. 

Categoria Ano Premiação Empreendimento premiado 

Hotel com Espaço para 
Eventos de Pequeno 
Porte 

2015 Ouro Novotel Campo Grande - Campo Grande/MS 

2014 Ouro Novotel Campo Grande - Campo Grande/MS 

Centro de Convenções de 
Pequeno / Médio Porte 

2014 Prata Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de 
Camillo - Campo Grande/MS 

Pavilhão de Feiras e 
Exposições 

2015 Prata Albano Franco Centro de Convenções e Exposições - 
Campo Grande/MS 

2014 Ouro Albano Franco Centro de Convenções e Exposições - 
Campo Grande/MS 

2013 Ouro Albano Franco Centro de Convenções e Exposições - 
Campo Grande/MS 

Fonte: elaborado a partir dos dados do Instituto Prêmio Caio
17

. 

                                                 
16

 BRASIL. Ministério do Turismo. Cartilha O Brasil que você procura - 2013. MTur. Brasília – DF, 2013. 
Disponível em < http://www.turismo.gov.br/publicacoes/item/71-cartilhas-o-brasil-que-voce-procura-2013.html>. 
Acesso em 04 mai. 2017. 
17

 Disponível em< http://www.premiocaio.com.br/>. Acesso em 04 mai. 2017. 
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Além da capital, os demais municípios da região em estudo, impulsionados pelo 
agronegócio e por grandes empresas neles instaladas também tem no segmento turístico de 
negócios uma importante fonte de desenvolvimento econômico.  
 
O segmento de espaços de eventos sofre nos últimos anos pela baixa disponibilidade e 
inadequação de espaços para shows e eventos de grande porte (aqueles para dez mil 
pessoas). Recentemente, o Centro de Eventos Albano Franco, um dos principais espaços 
de exposições da capital, deixou de operar por não conseguir renovar suas licenças de 
operação em decorrência da proximidade com três hospitais.  
 
Além disso, foram encontrados diversos espaços para eventos com problemas de 
sonorização, acústica, iluminação e dimensões da estrutura construída incompatíveis com 
as especificações técnicas determinadas por muitos artistas, impossibilitando a realização 
de shows, peças teatrais, apresentações e outros eventos. 
 
Abaixo está uma relação de clubes e espaços em hotéis onde são realizados eventos que 
esporadicamente atraem fluxo de turistas, além do expressivo isso pela população de 
Campo Grande: 
 
Quadro 7 – Relação de empreendimentos com eventos turísticos esporádicos em Campo Grande. 
HOTEIS Capacidade CLUBES Capacidade 

De Ville 650 Clube União dos Sargentos 4.000 

Gran Park  300 Tênis Clube 1.500 

Bistrol Exceler Plaza Hotel 250 Radio Clube Campo 1.300 

Jandaia Hotel 250 Clube Estoril 1.200 

Novotel 230 Circulo Militar 1.200 

Vale Verde 120 Clube Libanês 700 

Buriti Suite Hotel 100 

Indaiá Park Hotel 90 

Bahamas 86 

Internacional 80 

Fonte: elaborado a partir do PDITS (MATO GROSSO DO SUL, 2012). 

 
Dentre os espaços de eventos de Campo Grande também estão praças e parques de 
eventos esportivos, sob a gestão pública municipal, subutilizados ou abertos parcialmente 
em função da degradação como os parques Tarsila do Amaral, Jacques da Luz, Ayrton 
Senna e Sóter, o ginásio Guanandizão e o Autódromo de Campo Grande. Logo, a análise 
da oferta se restringirá aos empreendimentos com fluxo turístico. 
 
Corroborando com a menor competitividade da estrutura de eventos da área em estudo, 
tem-se a saturação no mercado de locação de chácaras e propriedades para eventos 
religiosos, confraternizações e outros de menor porte, percebida pelos proprietários de 
tradicionais espaços da região. De maneira geral, esses empresários apontam uma queda 
expressiva no grau de uso de seus atrativos, mesmo sem alterações nos valores praticados, 
cujo decréscimo se mostrou ainda mais acentuado com a crise financeira. 
 
Por consequência, percebe-se uma redução em investimentos como reformas, ampliação ou 
modernização das estruturas de eventos de pequeno porte, tal como na qualidade e 
frequência da manutenção dos atrativos. 
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A seguir destacam-se os principais atrativos de negócios e eventos de Campo Grande e 
Região Caminho dos Ipês, cujas informações foram obtidas em estudos e outras fontes de 
dados secundários ou ainda em visita in loco ao empreendimento, por entrevistas com 
gestores municipais, proprietário ou promotores de eventos. 

 
Sítio Pingo D’Ouro em Jaraguari, MS. 
 
O Sítio Pingo D’Ouro situado no município de Jaraguari, está a uma distância de 800 metros 
da área urbana da cidade, com localização privilegiada estando na beira da BR-163 que 
possui ótimas condições de pavimentação, acostamento, sinalização vertical e horizontal de 
orientação. A entrada e saída do empreendimento são comprometidas pela alta velocidade 
e intensa movimentação de veículos na BR-163. 
 
Apesar de antiga, a área é tradicionalmente demandada para encontros religiosos, 
confraternizações e festas familiares. O Sítio oferece dormitórios para 32 pessoas e espaço 
de camping para 60 pessoas, existem vestiários feminino e masculino e cada vestiário tem 
pelo menos um banheiro com acessibilidade. O estabelecimento conta com uma cozinha 
com fogão industrial, freezers, churrasqueira e um refeitório.  
 

  
Foto 48 – Estrutura do Sítio Pingo D’Ouro. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 49 – Área de churrasqueira do Sítio Pingo 
D’Ouro. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 50 – Cachoeira do Rio Jatobá no Sítio Pingo 
D’Ouro 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 51 – Salão em construção no Sítio Pingo 
D’Ouro 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
A propriedade conta com cachoeiras e riachos, acessados por meio de uma trilha aberta, 
mas as águas não são propícias ao banho, em função da proximidade com a BR-163, de 
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onde são lançados lixos, vidros e escoam detritos da rodovia em dias de chuva. Além disso, 
conta com piscinas, campo de futebol e quadra de areia.  
 
 O Sítio tem dois funcionários, sendo um caseiro fixo e uma diarista responsável pela 
limpeza antes e após os eventos realizados. O proprietário realiza constantes manutenções 
nas instalações que são antigas (dormitórios, cozinha e refeitório são de madeira).  
 
O local é aberto a visitações desde que agendado com antecedência diretamente com o 
proprietário. A capacidade estimada do local é de 150 pessoas, porém, a média de visitação 
caiu nos últimos cinco anos e atualmente são recebido cerca de 50 pessoas por mês. 
Durante os meses de setembro a março a procura pelo local é maior e o principal público 
vem de Campo Grande e entorno  
 
A divulgação do empreendimento é restrita ao site e a sua comercialização limitada ao 
contato direto com o proprietário. 
 
Atualmente, o proprietário está investimento na construção de um salão para eventos com 
cozinha e banheiros que terá capacidade de até 300 pessoas. 
 

Estância Lázara em Jaraguari, MS. 
 
A Fazenda Estância Lázara, localizada em Jaraguari, atua no mercado de locação de 
espaços para eventos há 10 anos, o acesso à propriedade é feito pela BR-163 (pista dupla) 
e poucos metros pela MS-244 (estrada para a região do Distrito de Bonfim) sendo todo 
trecho asfaltado em ótima qualidade, porém não existe sinalização indicativa da entrada da 
Estância. 
 
A propriedade é voltada para eventos privados como retiros religiosos, eventos 
coorporativos e reuniões familiares, já que não é permitido o consumo de bebida alcoólica 
no recinto.  
 

  
Foto 52 – Entrada da Estância Lázara. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 53 – Área de churrasqueira da Estância Lázara. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Foto 54 – Alojamentos da Estância Lázara. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 55 – Vista interna do salão da Estância Lázara. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
O empreendimento possui uma ampla estrutura, se destacando na região, pela sua 
capacidade de atendimento de até 300 pessoas, comportando nos chalés e quartos com 
camas para até 100 pessoas, além da área para camping. A Estância Lázara tem 20 
banheiros (quartos e coletivos) cozinha industrial com refeitório para 200 pessoas, salão de 
festas com 150 cadeiras, sala de jogos, piscina, quadra poliesportiva, playground, campo de 
futebol gramado, área com churrasqueiras e forno à lenha e um grande estacionamento.  
 
A média mensal de visitação é de 150 pessoas, número bem menor que há cinco anos, 
apesar do valor cobrado pela locação ser o mesmo desde então. A agenda para locação é 
organizada pela proprietária e seus filhos, sendo a divulgação realizada por meio site e 
eventuais anúncios na internet. Não existe estrição de datas para a utilização do espaço, 
portanto é necessário reservar com antecedência a utilização da propriedade. 
 
A estrutura não tem sido reformada, mas são realizadas manutenções nos quartos e 
banheiros quando necessários. O serviço de limpeza das instalações é realizado pelos três 
funcionários do estabelecimento e ocorre sempre antes do evento que será realizado no 
local. O principal público do estabelecimento vem de Campo Grande e região.  

 
Pousada Faca de Pau em Rio Negro, MS. 
 
A Pousada Faca de Pau fica a 4 km de distância do centro de Rio Negro e seu acesso se dá 
por uma estrada de terra vicinal. A pousada está ativa desde 2009 e é considerada a maior 
estrutura do município, comparada aos concorrentes. 
 
O local não é aberto para day use e costuma ser locado para casamentos e por grupos da 
igreja e empresariais de Campo Grande, São Gabriel do Oeste e Rochedo para eventos. 
Dentre os atrativos estão duas piscinas, sendo uma infantil, o próprio Rio Negro (que passa 
dentro da propriedade) e o alojamento. O alojamento tem capacidade de abrigar até 50 
pessoas, dormindo em camas, e 150 pessoas contando com a área de camping.  
 
Há um estacionamento, um receptivo e oito banheiros disponíveis para uso. São seis 
quartos com ar condicionado, mobiliados com beliches, camas e frigobar, além do galpão 
com beliches e ventilador. Há regras quanto à utilização do espaço, pois o proprietário mora 
no local. 
 
A comercialização do atrativo é feita diretamente no empreendimento, sendo o site da 
pousada e seu perfil desatualizado no Facebook, os principais veículos de divulgação do 
empreendimento. 
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Foto 56 – Estrutura da Pousada Faca de Pau (1). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 57 – Estrutura da Pousada Faca de Pau (2). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 58 – Estrutura da Pousada Faca de Pau (3). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 59 – Rio Negro na Pousada Faca de Pau. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Em 2016 foi registrado o maior fluxo de locações e eventos no empreendimento. 
Atualmente, estima-se uma visitação de 40 a 80 pessoas por mês, sendo a melhor época de 
demanda no carnaval. 

 
Chácara Recanto em Rio Negro, MS. 
 

A Chácara Recanto, que está a 7 km de Rio Negro, existe há mais de 10 anos. Há alguns 
anos ela era utilizada como balneário, mas passou por uma reestruturação e atualmente é 
locada para eventos, como casamentos e aniversários. 
 

Dentre o que foi alterado no espaço está a construção de quatro quartos e um receptivo, 
que serve para abrigar os familiares e a cerimônia em si. Há ainda quatro banheiros, uma 
cozinha e churrasqueiras que atendem aos visitantes. 
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Foto 60 – Estrutura da Chácara Recanto. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 61 – Rio Negro na Chácara Recanto. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 

Na Chácara Recanto há o acesso ao Rio Negro e nas suas margens foi construído um 
galpão (com cozinha toda renovada) que, anteriormente, era usado apenas como estrutura 
de apoio aos visitantes e hoje é, fortemente, demandado para cerimônias religiosas pela 
proximidade com a água. 
 
O proprietário pretende voltar a atender day use, como balneário, mas precisa conseguir as 
licenças ambientais. Até lá o acesso ao local deve ser agendado e só é feito por meio de 
locação do espaço como um todo. 
 

A locação do atrativo é feita exclusivamente pelo proprietário e ele divulga o 
empreendimento somente pelo perfil no Facebook. 
 
 

Parque Nelson Tereré em Nova Alvorada do Sul, MS. 
 
O Parque Recreativo Nelson Tereré é um empreendimento público e está localizado em 
frente à Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul. Entregue em 2012 à população, o 
parque é uma opção de lazer aos munícipes e palco para a realização de eventos artísticos 
e culturais de Nova Alvorada do Sul. 
 
O local possui pista de caminhada, academia ao ar livre, playground, quadra poliesportiva, 
quadra de bocha, pista de skate e dois banheiros (feminino e masculino). O maior 
movimento do local acontece ao final da tarde e aos finais de semana, quando as pessoas 
utilizam a estrutura disponibilizada pelo parque como a pista de caminhada e o playground 
para diversão dos filhos. Conforme a prefeitura, o parque recebe em média 200 visitas no 
mês. 
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Foto 62 – Área de shows do Parque Nelson Tereré. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 63 – Lago do Parque Nelson Tereré. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 64 – Pista de skate do Parque Nelson Tereré. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 65 – Concha acústica do Parque Nelson Tereré. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Além disso, são realizados no local, pela prefeitura municipal, eventos em datas 
comemorativas como aniversário da cidade e natal por exemplo. Nos últimos dois anos 
foram realizados apenas dois eventos no parque. Neste caso, são disponibilizados 
banheiros químicos para atender a população.  
 
A prefeitura é responsável pela limpeza e manutenção do parque, mas existe a ideia de 
terceirizar esta função. Apesar de ser gerenciada pelo órgão municipal, não existe um 
controle da agenda de eventos e uso do parque. 
 
Uma vez por semana, no período noturno, é realizada a feira para comercialização dos 
produtos da agricultura familiar que conta ainda com a área de alimentação onde são 
comercializados espetinhos e outros. Outra utilização do parque é o Projeto Usina: Energia 
Social, onde a Concha Acústica do parque é utilizada para ensaios da banda municipal 
patrocinado pela Usina Agro Energia Santa Luzia. 
 
Com relação à estrutura do parque, de acordo com a prefeitura municipal, ainda não foram 
finalizadas as obras conforme o projeto, sendo que ainda está faltando o portal de entrada e 
o chafariz que deve ser instalado no lago. Percebeu-se que não são realizadas 
manutenções constantes no local, sendo que o mato estava alto em algumas partes, 
principalmente ao redor do lago que é o centro da pista de caminhada. 
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Clube de Laço Agrorio em Ribas do Rio Pardo, MS. 
 
O Clube de Laço Agrorio, localizado em Ribas do Rio Pardo, existe há 29 anos e é um 
espaço tradicional das festas agropecuárias do município, como Festa do Laço, Festa dos 
Peões, Encontro de Cowboys e Ribas Fest Rodeio. A área possui 33,66 mil m² e tem 
capacidade para 2.500 pessoas, com amplo estacionamento, bar, banheiros feminino e 
masculino, seis quiosques com churrasqueiras e pista de laço e rodeio.  
 

  
Foto 66 – Estrutura do Clube Agrorio (1). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 67 – Estrutura do Clube Agrorio (2). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
A Prefeitura Municipal e a Federação Estadual de Laço são responsáveis pela gestão da 
agenda, manutenção e organização dos eventos. No último ano foram realizados dois 
grandes eventos da cidade em março e agosto, em torno de 80 pessoas participam da 
organização dessas festas. Geralmente, esses eventos chegam a receber 1.500 pessoas 
por dia e esses são divulgados pelas redes sociais e rádios locais. 
 

Recinto de Leilões em Rio Negro, MS. 
 

  
Foto 68 – Recinto de Leilões em Rio Negro (1). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 69 – Recinto de Leilões em Rio Negro (2). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
O Recinto de Leilões de Rio Negro que possui cozinha, tatersal, estacionamento, palco e 
são montados 20 banheiros químicos para complementar os dois já existentes na estrutura. 
 
O espaço é usado para os tradicionais leilões de gado de corte e para a festa Expo Rural. 
Realizada pela primeira vez em 2016 pelo sindicato rural do município em parceria com a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE local a Expo Rural em quatro dias 
de festa teve público estimado de 3.000 pessoas. Os principais atrativos da festa são as 
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atrações musicais, em geral ligadas à música sertaneja, e o leilão. Foram investidos 100 mil 
reais em sua realização em 2016, que é o mesmo orçamento previsto para esse ano. Em 
2017, a previsão é de repetir a festa em junho.  
 

Praça de Eventos em Terenos, MS. 
 

A Praça de Eventos de Terenos sedia as 
principais festas da cidade. Possui um palco 
fixo, banheiros, e estrutura para acomodar as 
barracas usadas geralmente, nos eventos do 
município. Em anos anteriores, na praça era 
realizada a Festa do Ovo, mas nos dois 
últimos anos não ocorreu em função da falta 
de patrocínio. 
 
Atualmente, a prefeitura do município realizou 
na praça o Carnaval com cinco mil 
participantes, estimativa de público usada 
para dimensionar o 1º Festival de Turismo 
Gastronômico do município, que está sendo 
planejado pela prefeitura. 
 

O Festival de Turismo Gastronômico é programado para outubro de 2017 e tem o objetivo 
de promover os pratos típicos da região e fomentar os setores do turismo, comércio e 
serviço.  
 
Para tanto, é estimado um público de duas mil pessoas, sendo programadas as seguintes 
atividades: barracas para comercialização de comidas típicas, exposição de artesanato, 
shows, e realização de workshops, minicursos ou palestras ofertados pelos parceiros: 
SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e SEBRAE, nas áreas de 
gastronomia, empreendedorismo, gestão, planejamento e turismo.  
 
Existe a iniciativa de incorporação ao Festival Gastronômico da Festa do Ovo, um evento 
que já teve sete edições e celebra a produção de ovos do município (a maior do estado) 
além de promover a cultura japonesa.  

 
Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo em Campo Grande, 
MS. 
 

O Centro de Convenções Arquiteto Rubens 
Gil de Camillo, localizado em pleno Parque 
dos Poderes em Campo Grande, é um dos 
empreendimentos de negócios e eventos de 
referência de todo o Estado do Mato Grosso 
do Sul, premiado com o Prêmio Caio e sob a 
gestão pública do Governo do Estado, por 
meio da FUNDTUR. 

 
O empreendimento tem 23 anos de atividade, 
porém o prédio construído não condiz com o 
projeto de 1994 e hoje demanda reforma para 
adequação e modernização dos seus 
espaços de negócios e eventos. 
 
Com exceção do site do empreendimento 

 
Foto 70 – Praça de Eventos de Terenos. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Foto 71 – Frente do Centro de Convenções 
Rubens Gil de Camillo. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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dentro da página do Governo do Estado, na internet, não há instrumento de promoção e 
divulgação do atrativo (papelaria, mídia social, outros materiais gráficos etc.). 
 
O Centro de Convenções possui quatro auditórios (Auditório Germano Barros de Souza, 
Auditório Pedro de Medeiros, Auditório Tertuliano Amarilha e o principal, o Auditório Manoel 
de Barros), uma área de 1726 m² para exposições, eventos e feiras, além de restaurante, 
lanchonete, sala VIP, sala de imprensa e ambulatório para emergências médicas. 
 
Apesar de grande, a estrutura se mostra obsoleta quanto aos aspectos como acessibilidade, 
climatização, sonorização, projeção e iluminação. Ademais, os ambientes (sobretudo as 
poltronas e estruturas acarpetadas) pelo tempo de existência e higienização específica 
incompatíveis com o uso, acrescidos da elevação de temperatura, apresentam indícios de 
uma elevada proliferação de elementos altamente alergênicos (ácaros, fungos e bactérias). 
 

  
Foto 72 – Auditório Germano Barros de Souza. 
Fonte: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, 
2017. 

Foto 73 – Auditório Pedro de Medeiros. 
Fonte: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, 
2017. 

  
Foto 74 – Auditório Tertuliano Amarilha. 
Fonte: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, 
2017. 

Foto 75 – Auditório Manoel de Barros. 
Fonte: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, 
2017. 

 
A estrutura tem capacidade para 1.485 pessoas (detalhamento no quadro a seguir), porém 
ocupando todas as áreas concomitantemente (incluindo a área externa com a instalação de 
tendas) o Centro de Convenções já foi empregado para eventos de três mil pessoas 
confortavelmente e sem restrição a segurança (passagens desobstruídas). 
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Quadro 8 – Capacidade de atendimento dos auditórios do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. 
Auditório Capacidade (em lugares) 

Auditório Germano Barros de Souza 196 

Auditório Pedro de Medeiros 135 

Auditório Tertuliano Amarilha 109 

Auditório Manoel de Barros 1.045 
Fonte: FUNDTUR (Gestão do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo), 2017. 
 
O espaço mais demandado é o Auditório Manoel de Barros, onde foram realizados 45% de 
todos os eventos que constam no calendário do atrativo de 2015 e 2016. O Centro de 
Convenções realiza de 150 a 170 eventos por ano, sendo os meses de novembro e 
dezembro a época com maior número de eventos realizados no ano. Há cinco anos o 
volume de uso do atrativo era maior e essa redução é atribuída à necessidade de reformas 
e melhorias na estrutura. 
 
No atrativo já foram realizados variados tipos de eventos e de diferentes tamanhos 
(institucionais para o próprio Governo do Mato Grosso do Sul e empresas do Sistema S, 
científicos, casamentos, shows e festas) alguns com alcance e repercussão internacional. 
Atualmente, as colações de grau seguidas dos eventos institucionais e de congressos da 
área de saúde são os tipos de eventos mais realizados e por consequência da alta 
participação dos eventos institucionais, uma grande parcela dos eventos não é paga. 
 
O empreendimento não tem política de captação de eventos, somente reage à demanda, 
sendo comum a fidelidade de clientes (estima-se que 90% dos clientes atuais já realizaram 
eventos em anos anteriores). São quatro funcionários que respondem pela gestão da 
agenda de eventos do empreendimento, com exceção de janeiro e fevereiro, quando a 
demanda é menor. 
 
Em termos de tendência de mercado, o gestor do empreendimento aponta uma grande 
demanda por espaços de eventos voltados para 500 a 600 pessoas, sentadas. 

 
Ondara Palace em Campo Grande, MS. 

O Ondara Palace está localizado na Rua Rio 
Turvo, no Bairro Jardim Veraneio em Campo 
Grande. As condições de acesso são boas bem 
como o estacionamento do local permite a 
entrada de múltiplos carros simultaneamente, 
não há engarrafamentos para chegar. 
 
O local foi construído em 2007 e pertence ao 
grupo Ondara Buffet, que possui outros 
espaços menores para eventos.  
 
O Ondara Palace foi projetado para eventos 
com até 3.000 pessoas e possui 3.000 m². O 
salão tem um estacionamento com 230 vagas 
para carros, dois banheiros, com 15 boxes o 
feminino e oito boxes o masculino, cozinha e 

espaço para buffet.  
 
No último ano foram realizados aproximadamente 30 eventos com venda de ingressos, a 
frequência média é de duas palestras ao mês e um show a cada dois meses. A estrutura 
oferecida pelo Ondara Palace para eventos inclui climatização, sistema de sonorização, 
isolamento acústico, sistema de projeção e de iluminação. 
 

 
Foto 76 – Fachada do Ondara Palace. 

Fonte: Ondara Buffet, 2015. 
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Além destes eventos são realizados casamentos, festas de formatura e eventos corporativos 
no ambiente. Ao todo, estima-se por mês a circulação de 2.000 pessoas, sendo a maioria de 
Campo Grande, mas há visitantes de outros Estados que costumam visitar o 
empreendimento, principalmente para assistir às palestras. 
 
Os diferenciais do Ondara Palace no mercado são o seu porte, pois são poucos espaços 
fechados com uma capacidade grande de pessoas, e o palco. O prédio apresenta um palco 
com 12 metros de boca de cena, sete metros de profundidade e sete metros de pé direito. 
De acordo com os produtores de eventos, os artistas exigem um tamanho de oito metros de 
profundidade e oito metros de pé direito, porém artistas como Ana Carolina, Seu Jorge e 
Djavan já fizeram show nesse ambiente. 
 

Terra Nova Eventos em Campo Grande, MS. 
 

O espaço Terra Nova Eventos encontra-se na 
saída para Rochedo em Campo Grande, na MS 
080 no quilômetro dois. O acesso é todo 
asfaltado, a trafegabilidade é boa e há 
sinalização na via. A entrada simultânea de 
dois ou três carros no estacionamento permite 
que não haja congestionamento na chegada. 
 
Inaugurado há dois anos o espaço possui 
350.000 m², com área coberta para shows de 
3.000 m² e 2.000 m² para outras finalidades. O 
local possui: cozinha, espaço para buffet, dois 
banheiros com quatro boxes cada, um 
camarim, um tatersal, 150 piquetes com 
capacidade para 10.000 animais.  
 

De propriedade privada, a agenda do lugar costuma acomodar de 120 eventos ao ano, 
sendo desses, três shows de grande porte. O uso do lugar é em sua maioria para leilões de 
corte de elite e eventos sociais como casamentos, formaturas e festas de aniversário. Em 
média 4.000 pessoas visitam o Terra Nova Eventos por mês, com exceção dos shows que 
costumam receber de 7 a 10 mil pessoas. 
 
Os shows costumam atrair pessoas de outras cidades do Estado, pelas atrações 
geralmente, terem renome nacional. Alguns organizadores de eventos apontam a estrutura 
como a melhor opção da cidade para eventos com público de 10 mil pessoas. A divulgação 
do local é feita pelo Facebook, Instagram e até um canal do Youtube que pertence à 
empresa. 
  

 
Foto 77 – Terra Nova Eventos. 

Fonte: Terra Nova Eventos, 2015. 
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Shopping Bosque dos Ipês (estacionamento) em Campo Grande, MS. 
 

O Shopping Bosque dos Ipês está localizado na 
saída para Cuiabá, na Avenida Consul Assaf 
Trad. A via apresenta três faixas para cada 
sentido, precisa de manutenção, mas está bem 
sinalizada e há linhas de ônibus que chegam 
até o Shopping. Como há catraca para a 
entrada no estacionamento, quando há shows 
com grande público duas faixas costumam ficar 
congestionadas. 
 
O Shopping foi inaugurado há quatro anos, 
projetado para atender às necessidades dos 
habitantes do conjunto residencial Alphaville e 
da região. Com um amplo estacionamento o 
local passou a ser alugado para festas e 
shows. A agenda é de responsabilidade do 

departamento de marketing do Shopping, que concentra a atividade em dois funcionários.  
 
Estima-se que a capacidade do estacionamento seja de 18 mil pessoas para eventos. No 
último ano foram realizados cinco grandes shows, sendo que a maior concentração é no 
segundo semestre. O público médio é de 10 mil pessoas por show. 
 
As dependências do Shopping não estão inclusas no aluguel, apenas o estacionamento. 
Portanto para cada evento são postos banheiros químicos, tendas, palco e cercas para 
limitar a entrada apenas com ingressos. O ambiente é aberto e é necessário solicitar uma 
licença ambiental para a realização de cada show. 

 
Diamond Hall em Campo Grande, MS. 
 

 
O Diamond Hall está localizado na Avenida Mato Grosso em Campo Grande. A via de 
acesso possui três faixas para cada sentido, apresenta boa trafegabilidade e sinalização. O 
salão disponibiliza parte de seu pessoal para organizar a fila para entrar no estacionamento 
de forma que não comprometa o tráfego de mais de uma pista.  
 

 
Foto 78 – Shopping Bosque dos Ipês. 

Fonte: Shopping Bosque dos Ipês, 2017. 

  
 Foto 79 – Fachada do Diamond Hall. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 80 – Interior do Diamond Hall. 

Fonte: Diamond Hall, 2017. 
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O local foi construído em 2014 e possui uma parceria com o Ondara Buffet, mas pertence a 
outros empresários. O projeto foi feito para uma casa de shows e eventos sociais com 
capacidade para 3.000 pessoas, com design e decoração de luxo.  
 
A estrutura do Diamond Hall oferece estacionamento para 500 carros, possui quatro 
banheiros com 15 boxes cada, cozinha e espaço para buffet, sistemas de climatização, 
iluminação, sonorização e projeção. Há elevador adaptado e os banheiros possuem 
estruturas de acessibilidade.  
 
No último ano foi realizado em torno de 10 shows no local, cada um deles atrai um público 
de 2.000 pessoas aproximadamente. A casa suporta um número maior de eventos ao ano, 
mas um dos motivos citados pelos organizadores para a escolha de outros lugares foi a falta 
de palco no prédio. Apesar disso, até maio de 2017 já estão reservadas sete datas na 
agenda do Diamond Hall nas quais serão realizados espetáculos musicais. 
 

Arena Green Hall em Campo Grande, MS. 
 

A Arena Green Hall está localizada na 
Avenida Tamandaré em Campo Grande. O 
tráfego não é um problema em eventos até 
sete mil pessoas. Porém, acima disso 
forma-se congestionamento, pois há 
apenas uma entrada para carros. 
 
O espaço que foi inaugurado em 2012 
encontra-se atualmente locado e quem 
deseja realizar um evento precisa da 
autorização tanto do locatário quanto do 
locador, por isso está praticamente inativo.  
 
A estrutura oferece estacionamento para 
500 carros e dois banheiros com 10 boxes 
cada. Não há palco ou cobertura, os 

organizadores montam a estrutura de acordo com a necessidade e costumam colocar 
banheiros químicos para atender ao público masculino e deixam os construídos para as 
mulheres. 
 
O espaço tem capacidade para 25 mil pessoas, sendo o maior do município em capacidade. 
O local costumava atrair um público de 15 mil pessoas por evento e em 2016, foram 
realizados quatro eventos no local. Porém, em 2017 nenhum evento foi realizado no 
empreendimento devido a problemas com a sublocação.  
  

 
Foto 81 – Arena Green Hall. 
Fonte: Arena Green Hall, 2016. 
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Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande - AECNB 
 

O clube foi fundado na década de 1920, por 
imigrantes japoneses. Atualmente, a 
associação possui duas sedes, sendo uma 
no centro da cidade, na Rua Antônio Maria 
Coelho, nº 1068, onde possui salão de 
festas com palco e camarim e demais 
equipamentos para promoção de eventos. 
Além disso, possui sala da secretaria, sala 
de reunião, estrutura de bar e cozinha, 
banheiros, e ginásio de esportes coberto. 
Esta estrutura comporta eventos para 600 
pessoas. 
 
A AECNB possui também anexo ao clube, a 
Escola Visconde de Cairu, com cerca de 
300 alunos no ensino fundamental. Na 
estrutura do clube (cidade) são executadas 

as atividades: tênis de mesa; dança japonesa – grupo sakurá; ioga; kenjutsu18; karaoke; 
fujinkai19; dança de salão; vôlei; ensaios e treinos de taiko20. 
 
A outra unidade, chamada de Clube de Campo, está localizada na saída de Campo Grande 
para Três Lagoas, na Avenida Min. João Arinos, nº 140, com 22 hectares, onde a estrutura 
comporta as seguintes atividades: tênis (quadras de saibro e cimento); gate ball21; futebol de 
campo; salão de festas; piscinas. Neste complexo são executados, durante o ano, os 
maiores eventos, tais como: almoços, torneios de tênis, festa junina, celebração do dia da 
imigração japonesa, dentre outras. 
 
Os eventos que mais se destacam e são tradicionais, na comunidade campo-grandense, 
são: o Undokai – Gincana esportiva para todas as idades (maio) – e o Bom Odori – danças 
coreografadas que dão boas vindas às almas dos falecidos (agosto). Os dois eventos são 
realizados anualmente e estão na sua 32ª edição.  
 
Estas festas atraem grandes públicos. Na festa Bon Odori, por exemplo, o público médio 
estimado por edição é de 5.000 pessoas nos três dias do evento, e consta no calendário de 
eventos de Campo Grande. A divulgação destes eventos é realizada, geralmente, por meio 
do site da associação, de mídias sociais (Facebook), do informativo, de folder/panfletos e 
por anúncios em rádio. 
 
A estrutura das duas sedes podem ser locadas/cedidas para outros eventos. No entanto, a 
prioridade é para os eventos tradicionais do clube e associados. As atividades são 
programadas ao final de cada ano, com cerca de 30 eventos. Os meses de maior utilização 
são: junho, julho e agosto. 
 

                                                 
18

 É a arte marcial japonesa clássica do combate com espadas. Pode também ser chamada de kendo ou 
heihō/hyōhō, entre outras denominações possíveis. 
19

 Associação/grupo de senhoras. 
20

 Engloba uma variedade de instrumentos japoneses de percussão, no Japão o termo refere-se a um tambor 
específico. 
21 É um esporte coletivo de taco, similar ao croquet, que constitui em golpear bolas de madeira ou plástico 

através de arcos encaixados no campo de jogo. 

 
Foto 82 – Associação Esportiva e Cultural Nipo 
Brasileira. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Nos últimos anos foram investidos cerca de um milhão de reais, em diversas melhorias no 
clube de campo e sede cidade. Pretendem investir mais R$ 500.000,00, em novas salas de 
aulas na escola Visconde Cairu, visando o atendimento de demandas por novas vagas. 
 

Associação Okinawa de Campo Grande 
 

Esta Associação foi fundada em 1922 pelos 
imigrantes japoneses radicados em Campo 
Grande, como forma de apoio aos então 
recém-chegados ao local. Em 1966 foi 
inaugurada a sede própria, na Rua dos 
Barbosas, nº 110, na região central da 
capital.  
 
A estrutura possui Salão de Festas, com 
palco e demais equipamentos para 
realização de diversas atividades culturais e 
apresentações artísticas, tais como danças 
japonesas tradicionais, taiko22, karaokê, 

dentre outros.  
 
Durante a semana, existe uma extensa 

programação onde são oferecidas aulas de Shamisen23, aulas da língua japonesa (nihongo), 
artesanato, origami24, karatê, ensaios e treinos de taiko e danças. O clube também conta 

com uma quadra de poliesportiva coberta. 
 
Durante o ano são realizadas diversas atividades, sendo o Shinnenkai, realizado em janeiro, 
uma das mais tradicionais da comunidade, que festeja o ano novo e também se 
homenageiam os idosos e os signos. Os eventos normalmente são divulgados pelo site da 
associação, por mídias sociais, pelo informativo, e por cartazes e por panfletos. 
 

Parque de Exposições Laucídio Coelho em Campo Grande, MS. 
O Parque de Exposições Laucídio Coelho 
centraliza diferentes instituições e empresas 
prestadores de serviços de apoio aos 
pecuaristas. 
 
A estrutura do Parque de Exposições 
Laucídio Coelho, ocupando uma área de 
50.000 m2, apresenta bom estado de 
conservação, composta por pavilhões, 
salas, posto médico/ambulatório, banheiros, 
cozinhas, salão de festas, anfiteatro, baias, 
stands, arena e pista de provas dentre 
outros itens que comportam o atendimento 
ao grande público sem problemas. 
 
Neste Parque de Exposições, a Associação 

dos Criadores de Mato Grosso do Sul – ACRISSUL promove anualmente a Expogrande, a 
maior feira agropecuária da região e um dos mais tradicionais eventos de Campo Grande. O 

                                                 
22

 Engloba uma variedade de instrumentos japoneses de percussão, no Japão o termo refere-se a um tambor 
específico. 
23

 Instrumento de corda musical tradicional do Japão. 
24

 Arte tradicional e secular japonesa de dobrar o papel, criando representações de determinados seres ou 
objetos com as dobras geométricas de uma peça de papel, sem cortá-la ou colá-la. 

 
Foto 83 – Associação Okinawa de Campo Grande. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Foto 84 – Parque de Exposições Laucídio Coelho. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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evento é realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho e em 2017 foi realizada a sua 
79ª edição.  
 
O objetivo é a promoção dos setores relacionados ao agronegócio. Como consequência, o 
turismo é fomentado a partir do aumento do fluxo de pessoas que se destinam ao município 
para participar do evento. 
 
A feira agropecuária envolve as atividades de exposição de animais e de máquinas e 
implementos agrícolas, leilões, palestras técnicas, além de shows com grandes atrações 
nacionais e regionais, parque de diversões, e atrativos gastronômicos aos visitantes.  
 
A divulgação é realizada por meio de folders/folhetos, anúncios em jornais, rádio e TV, 
outdoors, reportagens, e mídias sociais (Facebook e Instagram), direcionada ao público de 
Campo Grande e da região entorno. 
 
A última edição teve uma duração de 11 dias e a estimativa dos organizadores é de que 
cerca de 60 mil pessoas tenham passado por dia do evento. 

 
Teatro Glauce Rocha em Campo Grande, MS. 
 

  
Foto 85 – Entrada do Teatro Glauce Rocha. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 86 – Interior do Teatro Glauce Rocha. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
O Teatro Glauce Rocha está localizado dentro do perímetro da UFMS em Campo Grande. A 
Rua que dá acesso ao teatro possui duas faixas em cada sentido e a entrada para o 
estacionamento é bem sinalizada com placas. Há pontos de ônibus próximos à entrada, que 
por ser única costuma causar um pouco de congestionamento na via quando há um grande 
evento.  
 
O teatro é administrado pela Universidade que disponibiliza 10 funcionários para essa 
função. Devido à ligação com a instituição, assim que a agenda de eventos é aberta, 
geralmente, em dezembro, por um ou dois meses só eventos internos podem reservar 
datas. Após esse período outras instituições e empresas podem locar o espaço.  
 
Nos últimos anos, por conta da situação econômica brasileira, houve uma redução no 
número de eventos realizados no espaço, mesmo assim, no último ano foram 144 ao todo.  
 
Os produtores de eventos de Campo Grande apontam o teatro como o que possui melhor 
qualidade técnica de acústica para realização de peças. Em média, eles atraem um público 
de 1.000 pessoas por mês para o espaço. Toda a comercialização de ingressos e 
divulgação dos espetáculos é feitas pela empresa responsável pela produção, o que 
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normalmente envolve anúncios em rádios locais, folders, outdoors e a venda acontece em 
quiosques no Shopping Campo Grande. 
 
Outros eventos abertos ao público que acontecem com frequência são espetáculos de 
dança e música. Organizados pela própria instituição ou por estudantes dela, são realizados 
simpósios, palestras e colações de grau. A época de maior demanda para a realização 
dessas cerimônias é de outubro a dezembro. 
 
A estrutura atual do teatro possui capacidade para 752 pessoas, com 2.000 m² de área, dois 
banheiros com acessibilidade, lanchonete, dois camarins para 15 pessoas cada, 
climatização, sistemas básicos de sonorização, projeção e iluminação. 
 
 Existe um projeto de reforma para o teatro que permitirá a troca dos carpetes e cadeiras, 
previsto em três milhões de reais, mas ainda não foi aprovado. Enquanto isto, pequenas 
reformas são feitas para melhorar a acessibilidade e segurança do lugar. 
 

Teatro Prosa em Campo Grande, MS. 
 

O Teatro Prosa faz parte da unidade 
SESC Horto em Campo Grande, na 
região central, Rua Anhanduí. Essa via é 
mão única, com duas pistas e faixas de 
estacionamento, bem sinalizada, porém 
sem placas de indicação do teatro. É 
possível chegar de ônibus até o local, pois 
há pontos de ônibus a aproximadamente 
400 metros do local. 
 
O teatro é administrado pelo SESC de 
Mato Grosso do Sul, que dispõe de sete 
funcionários voltados exclusivamente para 
o espaço. Todos os eventos nele 
realizados são organizados pela 
instituição e são gratuitos. A maioria são 

peças teatrais, feitas em parceria com unidades de outros Estados ou com artistas 
regionais, oficinas de teatro, apresentações musicais e de dança. 
 
A capacidade do Teatro Prosa é de 236 pessoas, com acessibilidade ao palco e plateia, 
assim como os dois banheiros. O local possui ainda: camarins, sistema de climatização, 
sonorização, projeção e iluminação. A média de público é de 80 espectadores por evento, 
sendo 5% deles de outras cidades ou Estados e 95% de Campo Grande. 
 
No último ano o teatro foi palco de 76 espetáculos, o que representou uma redução no 
número de eventos realizados. Porém, devido à organização e divulgação feita pelo SESC, 
o número de frequentadores aumentou. O principal meio de divulgação utilizado são as 
mídias sociais, onde a instituição conta com mais de sete mil seguidores. 

  

                                                 
25

 https://guaribinha.wordpress.com/2013/05/03/guaribinha-chega-ao-sesc-horto/ 

 
Foto 87 – Teatro Prosa (Sesc Horto). 

Fonte: Site Guaribinha
25

, 2013. 
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Estádio Pedro Pedrossian (Morenão) em Campo Grande, MS. 

O Estádio Pedro Pedrossian (Morenão), 
localizado no campus da UFMS é o principal 
espaço para eventos de futebol. Inaugurado 
em março de 1971, estava interditado desde 
setembro de 2014 por determinação da 
Justiça.  
 
Após passar por obras de readequação, foi 
reaberto em janeiro de 2017 com jogos do 
Campeonato Estadual. Na reforma, o 
gramado recebeu cobertura com arenito e 
areia para o nivelamento, usando 
aproximadamente 17 caminhões do 
material. Bancos de reservas, cabines de 
imprensa e vestiários também passaram por 
melhorias. Nos vestiários foram instalados 

novos chuveiros. O anel de publicidade das cobertas foi pintado, e os banheiros da coberta 
tiveram torneiras e vasos sanitários trocados. 
 
Anteriormente, a capacidade do estádio era de 45 mil pessoas. Após a reforma, o 
empreendimento foi liberado para atender até 16 mil pessoas.  
 
O espaço também era tradicionalmente empregado para festas, shows e eventos artísticos 
de grande porte. 
 
A promoção e divulgação são realizadas pelos organizadores dos eventos. 

 
Autódromo Internacional Orlando Moura em Campo Grande, MS. 

O Autódromo Internacional Orlando Moura 
fica na BR-262, saída para Três Lagoas, a 
17 km do centro de Campo Grande. O 
acesso é muito bem sinalizado, com via 
adjacente na pista específica para a entrada 
no empreendimento. 
 
Com capacidade para 50 mil pessoas, a 
estrutura do autódromo é composta por uma 
pista de 3.588 metros, 28 box, oito 
camarotes e oito curvas.  
 
Inaugurado em 2001, com a realização da 
6° etapa da Fórmula Truck, o autódromo já 
recebeu eventos de importantes categorias 
do automobilismo brasileiro, como a Stock 

Car, Fórmula Truck, Pick Up Racing e Campeonato Brasileiro de Motovelocidade.  
 
Contudo, houve uma redução drástica no número de eventos automobilísticos de grande 
porte e o autódromo passou a se limitar às competições menores, campeonatos regionais e 
treinamentos de corporações. O empreendimento está sob a administração da Fundação 

                                                 
26

 TV Morena. Globo. Estádio Morenão passa por reforma em Campo Grande. MS TV 1ª Edição. 02 

dez.2016. Disponível em:< http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/mstv-1edicao/videos/v/estadio-morenao-
passa-por-reforma-em-campo-grande/5489067/>. Acesso em 20 mai. 2017. 

 
Foto 88 – Estádio Pedro Pedrossian (Morenão). 
Fonte: TV Morena, 2016

26
. 

 
Foto 89 - Autódromo Internacional Orlando Moura. 
Fonte: Fórmula Truck, 2015. 
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Municipal do Esporte - FUNESP que disponibiliza dois funcionários para a manutenção e 
limpeza local diária, além de guardas municipais que são responsáveis pela segurança no 
dia a dia. A cada seis meses, a manutenção da parte elétrica e hidráulica é realizada, 
envolvendo cerca de 100 funcionários e três tratores.  
 
Além dos eventos automobilísticos, no autódromo também são realizados cursos de 
pilotagem, treinamentos de corporações como a Polícia Civil, Militar e do Corpo de 
Bombeiros, competições de ciclismo e corridas, maratonas individuais ou de revezamento 
em percurso de 21 km para a categoria individual e 42 km, para a em equipe de 
revezamento. 
 

Parque Jacques da Luz em Campo Grande, MS. 
 

O Parque Jacques da Luz está localizado na 
Rua Barreiras, s/n, no Bairro Moreninha II, e 
foi inaugurado em dezembro de 1994. No 
entanto, iniciou as atividades em 2003. 
 
O complexo possui área de 45 hectares, 
com quadras poliesportivas cobertas: duas 
de futsal, uma de basquete e uma de vôlei. 
O local, considerado subutilizado, também 
possui um palco para apresentações, 
banheiros, camarim, sala de arte, sala de 
dança, sala de informática e a sala de 
administração.  
 
Ademais, há uma área esportiva descoberta 
com seis campos de futebol, duas quadras 

de futsal, duas quadras de vôlei de areia, uma pista de caminhada com 2,4 mil metros de 
extensão, o estádio de futebol e três piscinas, sendo uma exclusiva para crianças. 
 
O parque fica aberto todos os dias e oferece atividades de esporte e lazer gratuitamente sob 
a supervisão de um profissional de educação física, com diversos serviços oferecidos pela 
Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte. 
Atualmente, cerca de 600 pessoas visitam o complexo diariamente. 
 

Parque Tarsila do Amaral em Campo Grande, MS. 
 

O Parque Tarsila do Amaral está localizado 
na Rua Santo Augusto s/n, Jardim Vida 
Nova. A sua estrutura inclui quadras 
cobertas de futsal, vôlei e basquete, além de 
dois campos de futebol, duas piscinas, 
banheiros e sala de administração. 
Atualmente, as piscinas estão interditadas. 
 
O parque fica aberto todos os dias e oferece 
atividades de esporte e lazer gratuitamente 
sob a supervisão de um profissional de 
educação física, com diversos serviços 
oferecidos pela Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, por meio da FUNESP. 
Atualmente, cerca de 200 pessoas visitam o 
complexo diariamente. 

 
Foto 90 – Parque Jacques da Luz. 
Fonte: Midiamax, 2016. 

 
Foto 91 – Parque Tarsila do Amaral. 

Fonte: Midiamax, 2017. 
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Centro Olímpico Vila Nasser em Campo Grande, MS. 
 

O Centro Olímpico Rui Jorge da 
Cunha, chamado de Centro Olímpico 
Vila Nasser, está localizado Rua 
Januário Barbosa S/N, Vila Nasser. 
 
O local possui uma pista de atletismo, 
área de saltos e arremessos, quadra 
poliesportiva, quadras de areia, campo 
de futebol society, campo de futebol 
com arquibancada, academia ao ar 
livre, salas de múltiplo uso, cozinha, 
refeitórios, banheiros, alojamentos, sala 
da administração e estacionamento. 
 
O complexo fica aberto de segunda a 
sábado e tem suas atividades voltadas 

para a população campo-grandense, oferecendo as atividades de ginástica do projeto 
movimente-se, caminhada orientada, modalidades de atletismo, futebol masculino e tênis de 
quadra, todas gratuitas e sob a supervisão de um profissional de educação física, com 
diversos serviços oferecidos pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da 
FUNESP.  
 
O empreendimento é frequentemente palco de campeonatos estaduais e da Região Centro-
Oeste de rugby além de centralizar o treinamento e os eventos de atletismo de Campo 
Grande e do Estado. 
 
Atualmente, cerca de 300 pessoas visitam o complexo diariamente. Apesar de aberto o 
empreendimento, tal como os demais espaços de eventos esportivos sob a gestão pública 
municipal, se encontra em más condições de conservação. No empreendimento são 
necessárias melhorias e adequações na infraestrutura existentes para que a população e os 
visitantes possam usufruir com segurança. 

 
Praça Elias Gladia em Campo Grande, MS. 
 

A Praça Esportiva Elias Gadia, antigo 
Estádio Elias Gadia, está situada na Rua 
Albert Sabin, 387, Bairro Taveirópolis.  
 
O local foi reformulado e reinaugurado em 
2007, se tornando um espaço de lazer 
aberto à população para a prática de 
atividades esportivas, realização de 
eventos musicais e outras ações voltadas 
para população local, organizadas pela 
gestão pública municipal de Campo 
Grande. 
 
A praça fica aberta de segunda a domingo 
e possui um amplo espaço de lazer com 
quadra poliesportiva, playground, áreas de 

descanso com bancos, pista de caminhada, campo de futebol society e quadras de areia 
para a prática de futebol e vôlei de areia, além de banheiros e duchas.  

 

Foto 92 – Evento de atletismo da Vila Nasser. 
Fonte: Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul, 2017. 

 

Foto 93 – Praça Elias Gladia. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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No local, já foram realizados diversos campeonatos esportivos, que atraíam atletas e 
visitantes de todo o Estado. Contudo, as más condições da infraestrutura e depredações 
induziram à queda do uso deste empreendimento, especialmente por turistas. A praça 
demanda uma série de melhorias, dentre elas, destacam-se aquelas vinculadas à segurança 
como a necessidade de iluminação e cercamento adequado. 
 
Atualmente, cerca de 600 pessoas visitam o complexo diariamente. 
 

Parque Airton Senna em Campo Grande, MS. 
 

O Parque Ayrton Senna está localizado na 
Rua Arapoti, 512, Bairro Aero Rancho, o 
mais populoso de Campo Grande, e foi 
inaugurado em de 1994. 
 
Construído em área de 32 hectares, o 
parque foi concebido para ser um grande 
complexo esportivo da capital com: sete 
campos de futebol (três oficiais e quatro 
suíço), quatro quadras de areia, quatro 
quadras poliesportivas cobertas, quatro 
quadras de vôlei cobertas, palco, refeitório, 
três piscinas, pista de atletismo e 
equipamentos da academia ao ar 
livre/terceira idade. 
 

O parque fica aberto de segunda a domingo, sendo oferecidas aulas de basquete, ginástica 
localizada e alongamento, além de programas como as caminhadas orientadas, com dicas 
de postura e maneiras de manter o condicionamento físico, e o grupo Ativa Idade, que reúne 
pessoas de meia idade e idosos para a prática de atividades específicas para esta faixa 
etária.  
 
Em 2017, foi inaugurada a primeira academia pública de musculação, além da pista de 
ciclovia e mountain bike. Atualmente, cerca de 500 pessoas visitam o complexo diariamente. 
 
No parque, em 2015 deu-se início à construção de uma pista oficial de atletismo, a qual 
seria um legado dos Jogos Olímpicos. No entanto, a obra foi interrompida e o recurso 
retornado ao Ministério do Esporte. 
 
Atualmente, o parque sofre com manutenção insuficiente e necessidade de reformas e 
adequações, especialmente de segurança e sanitárias: em 2016, o empreendimento foi 
interditado três vezes por determinação do Corpo de Bombeiros, permitindo o uso do ginásio 
somente para práticas esportivas, sendo proibida a realização de shows e eventos. 
 
As piscinas também estão interditadas e a falta de manutenção e de limpeza no espaço 
resultou em uma infestação de pombos nas quadras e outros pontos do parque. 
  

                                                 
27

 Disponível em <http://campogrande.net/turismo/parques-e-pracas/parque-ayrton-senna-194.html>. Acesso em 
22 mai. 2017. 

 

Foto 94 –  Vista aérea do Parque Airton Senna. 
Fonte: CampoGrandenet, 2017

27
. 
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Motocross e eventos de motovelocidade em Nova Alvorada do Sul, Jaraguari e 
Campo Grande. 

Os eventos de Motocross, Velocross e 
outros eventos de motovelocidade 
motivam um fluxo importante de visitantes 
de dentro e de fora do Estado do Mato 
Grosso do Sul, dependendo do tipo de 
evento.  
 
Os eventos oficiais e de maior porte como 
as etapas do Campeonato Estadual de 
Motocross de Mato Grosso do Sul atraem 
mais de três a cinco mil pessoas por dia, 
podendo ser mais, no caso da etapa de 
abertura do campeonato. 
 
Este volume de visitações impacta 
positivamente a economia, sobretudo de 

municípios do interior, motivo pelo qual é comum aos prefeitos buscarem as respectivas 
federações para organizar em seu município uma etapa do campeonato. 
 
Durante os eventos além da pista são instalados banheiros químicos e arquibancada pelo 
organizador do evento, ainda tem-se a presença do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU e Bombeiros nos eventos oficiais. Nesses, a divulgação é feita por 
panfletos, rádio e Facebook. 
 
Em Nova Alvorada do Sul os eventos de motovelocidade são tradicionais e na cidade vivem 
e treinam destacados competidores. Por consequência desta importância da 
motovelocidade, a área destinada pelo município para as pistas de Motocross, Velocross e 
kart de Nova Alvorada do Sul se destaca no cenário estadual e nacional de motovelocidade.  
 
Além da etapa do estadual, sempre são realizados os eventos “piratas”, ou seja, não oficiais 
das federações, e em anos anteriores sediou a abertura do Campeonato Brasileiro de 
Motocross, evento com público de 15 mil pessoas.  
 
O acesso à área da pista de Motocross e Velocross é realizado pela BR-163 no km 375 da 
rodovia, pavimentada e que está em obras para duplicação da pista neste trecho, não tem 
buracos ou ondulações, possui acostamento e não há ciclovias.  A uma distância de 6,5 km 
da área urbana, a pista é de propriedade da Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do 
Sul/MS. Não existe sinalização para o acesso à Pista de Motocross, dificultando para 
aqueles que desconhecem sua localização.  
 
Esta pista se destaca com relação às demais do Estado devido ao seu desenho, traçado e 
composição do solo que contribui para a performance dos competidores. O local tem em 
torno de 350 mil m² de área e tem capacidade de atender 20 mil pessoas em um evento. A 
época de maiores realizações de eventos depende do calendário das federações estaduais 
e nacionais de Motocross e Velocross e geralmente, é realizado no período do aniversário 
da cidade em outubro. 
 
Nos últimos anos não têm sido realizados eventos oficiais na pista do município, portanto o 
estado de conservação é regular, com mato alto, já que não houve manutenções durante a 
gestão municipal anterior. Atualmente, esta é utilizada somente para treinos, já que o 
município tem participantes do esporte, e eventos pequenos. A gestão atual irá investir na 
manutenção da área, já que planeja realizar a etapa estadual de Motocross de 2017. 

 
Foto 95 – Vista aérea da Pista de Motocross de Nova 
Alvorada do Sul. 
Fonte: Campo Grande News, 2011. 
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Em Jaraguari os eventos são realizados no Estádio Candorsão e em Campo Grande na 
Pista da Três Barras, no Rodo Anel da BR-163. 
 
Rochedo, apesar de não ter etapa do Motocross programada para 2017, possui há dois 
anos uma pista e já recebeu em anos anteriores etapas do campeonato estadual. A área 
destinada tem em média dois hectares e possui uma pequena construção com dois 
banheiros.  
 

2.2.2. Atrativos Histórico-Culturais 
 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês oferece uma ampla variedade de atrativos 
histórico-culturais, sendo muitos fechados, depredados ou sem condições de receber 
visitações. 
 
Este é um segmento com pouquíssima informação de mercado, especialmente quanto à 
oferta cultural disponível, uma vez que os artistas em grande parte não são formalizados. A 
SECTUR, na cidade de Campo Grande, está iniciando um cadastramento de músicos, 
grupos de dança, equipes de teatro e outros artistas do setor cultural para dimensionar e 
compreender este público, geralmente, pulverizado e com muitas especificidades. 
 
No que tange aos produtos turísticos comerciais histórico-culturais (aqueles consolidados) 
presentes em Campo Grande e Região Caminho dos Ipês a seguir detalhados, destacam-se 
as manifestações culturais tradicionais dos municípios do entorno de Campo Grande, 
refletindo a sua cultura, origem e fé. E justamente por suas particularidades e capacidade de 
atrair fluxos de turistas regionais e até estaduais que, mesmo temporários, estes eventos 
culturais estão listados entre os atrativos histórico-culturais, especialmente se considerado 
um oportuno papel destes eventos na identidade do destino. 
 
De uma maneira geral, identifica-se que os produtos histórico-culturais, da área turística em 
estudo, são pouco divulgados e carecem de uma estruturação mercadológica voltada a 
alinhar esta ampla oferta com o perfil e hábito de consumo cultural de Campo Grande e 
Região Caminho dos Ipês. 
 
Esta estruturação dos produtos histórico-cultural tem grande potencialidade de dinamizar a 
participação do destino no mercado turístico, especialmente no que tange a capacidade do 
segmento histórico-cultural de diferenciar o destino e subsidiar a sua atuação em outros 
mercados, ampliando os gastos e tempo de estadia dos atuais visitantes de negócios e 
eventos ou ainda de turistas de passagem pela região que seguem para outros polos 
turísticos do Estado do Mato Grosso do Sul, como Pantanal e Bonito-Serra da Bodoquena, 
por exemplo. 
 
Abaixo, são detalhadas as festas, manifestações culturais, religiosas, artísticas e estruturas 
histórico-culturais como igrejas, museus, o complexo ferroviário dentre outros de grande 
relevância para Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. Dentre estes 
empreendimentos, muitos deixaram de estar aberto ao público nos últimos anos por falta de 
recursos para a adequada gestão e manutenção dos empreendimentos. Ainda quanto aos 
bens histórico-culturais localizados no entorno da capital, nota-se a ausência de 
empreendimentos turísticos estruturados e abertos a visitação, apesar da diversidade 
histórico-cultural existente. 
 
As informações a seguir foram obtidas em estudos e outras fontes de dados secundários ou 
ainda em visita in loco a empreendimentos, por entrevistas com gestores municipais, 
responsáveis pelo empreendimento ou organizadores dos eventos. 
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Festa de São Judas Tadeu em Corguinho, MS.  
 
A festa de São Judas Tadeu é de cunho religioso e celebra o padroeiro do município de 
Corguinho. Existe há mais de 50 anos e são feitos oito dias de festa na segunda quinzena 
de outubro. A festa é feita na igreja católica do município, onde existe o salão paroquial, 
utilizado para o baile e o leilão, principais atrações da festa.  
 
No total são 1.000 pessoas que comparecem ao longo dos oito dias de festa, que incluem 
orações, churrasco, missas, arroz carreteiro e barraquinhas de produtos variados. A festa 
continua com o mesmo público e possui como limitação para seu crescimento 
principalmente o tamanho do salão paroquial. Mesmo assim, pessoas de outros municípios 
da região e do estado vão até lá para participar. 
 

Festa do Vaqueiro em Jaraguari, MS. 
 
A Festa do Vaqueiro acontece anualmente no início de dezembro em Jaraguari. Trata-se de 
uma festa religiosa tradicional no município, que é realizada há mais de três décadas e 
reúne a tradição do campo com a devoção a Santa Rita de Cássia, atraindo em torno de 
1.500 pessoas do próprio município e do restante da região. 
 
A organização do evento é de responsabilidade da Paróquia Santa Rita de Cássia da cidade 
e os moradores locais. Geralmente, em torno 30 pessoas colaboram com a organização. A 
festa contempla a cavalgada e procissão dos vaqueiros pela manhã com parada para missa 
na Paróquia e encerramento com almoço dançante no pátio da paróquia. Neste evento, 
ainda, são realizadas premiações ao vaqueiro mais velho e ao mais novo, ao mais equipado 
e ao cavalo mais arrumado.  

 
Festival da Rapadura de Furnas do Dionísio em Jaraguari, MS. 

O Festival da Rapadura acontece na 
comunidade quilombola Furnas do Dionísio 
que está localizada em Jaraguari a 31 km da 
área urbana.  
 
O acesso para a comunidade se dá pela BR-
163 e BR-060 (15 km) e 16 km de estrada de 
terra.  
 
O evento é organizado pela Associação de 
Pequenos Produtores Rurais de Furnas do 
Dionísio, com o apoio da Fundação da 
Cultura de Mato Grosso do Sul, envolvendo 
em torno de 40 pessoas. 
 
Em 2016 o Governo do Estado do Mato 
Grosso do Sul declarou o Festival da 
Rapadura da comunidade quilombola de 
Furnas do Dionísio como patrimônio histórico 
e cultural de Mato Grosso do Sul. 
 
Realizado há quatro anos, o Festival 
acontece no mês de agosto e recebe em 

torno de 1.000 visitantes locais e da região. 
 

 
Figura 6 - Folder do Festival da Rapadura de 
Furnas do Dionísio. 
Fonte: Site JL Produções, 2017. 
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O festival fortalece as tradições e consolida a atratividade da cultura quilombola por meio de 
comidas e danças típicas. 
 
São dois dias de festa e aproximadamente 25 barracas onde são comercializados os 
produtos típicos, produzidos pelas 130 famílias da comunidade, como rapaduras, farinhas, 
açúcar mascavo, melado, polvilho e doces. A festa também tem apresentações culturais 
como as danças típicas catira, engenho novo e capoeira. 
 

Cavalgadas de Ribas do Rio Pardo, MS. 
 
Há mais de 20 anos são realizadas cavalgadas no município de Ribas do Rio Pardo, 
promovidas, com apoio da Prefeitura Municipal, por tradicionais famílias com propriedade 
rural. 
 
Em 2016 foram realizados dois eventos: a Cavalgada Nossa Senhora Aparecida, que 
acontece em outubro, e a Cavalgada do Aniversário da Cidade, em março. Normalmente, os 
eventos são divulgados pela rádio local. 
 
Envolvidas na organização dos eventos são cerca de 40 pessoas e participando das 
cavalgadas, vários fazendeiros e suas famílias. São aproximadamente 80 km de trajeto em 
estrada de terra que tem como ponto de partida e chegada uma fazenda ou a principal igreja 
católica da cidade. Normalmente, são realizadas paradas para o café-da-manhã, almoço 
com a comitiva, missa, jantar e baile ao final da cavalgada, que dura de três a seis dias.  
 
Os bailes são patrocinados pelos organizadores e as pessoas pagam apenas pela 
alimentação e bebidas. Em torno de 200 pessoas participam do baile. 
 

Festa da Coxinha em Rio Negro, MS. 
 
A festa da coxinha existe há sete anos e é realizada por dois dias no feriado de sete de 
setembro, sendo o seu público médio de 1.500 pessoas nos dois dias de festa. A festa, de 
cunho religioso, busca angariar fundos para a igreja católica do município, e por isso é 
realizada no salão paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, cuja estrutura oferece 
para a festa doze banheiros, bar e sete barracas são montadas.  
 
A mandioca, que é utilizada na fabricação, é cultivada na região e é doada por um devoto 
local. Além da comida, o principal atrativo é o bingo beneficente realizado durante a festa, o 
qual é feito com doações da própria comunidade. São envolvidos em torno de 100 
voluntários que auxiliam na organização e execução do evento. 
 
 

Costelada Pantaneira em Rio Negro, MS. 
 
A Costelada Pantaneira é uma festa que existe há cinco anos, apesar de não ser realizada 
todos os anos.  
 
Também realizada no salão paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Rio Negro, 
a festa costuma atrair 2.000 pessoas.  
 
A primeira edição foi feita para arrecadar fundos para a APAE do município e mantém até 
hoje sua ligação com a instituição, sendo que as costelas são doadas por um fazendeiro da 
região e o restante é de responsabilidade da prefeitura. 
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Expo Sidrolândia em Sidrolândia, MS. 
 

O Sindicato Rural e o Sindicato da Indústria, 
Comércio e Turismo de Sidrolândia 
anualmente promovem, no Parque de 
Exposições Waldomiro João Comparin, o 
maior evento do município: a Expo 
Sidrolândia. 
 
Esta feira agropecuária tem como objetivo 
promover a produção agrícola, os setores de 
comércio e serviços, e industrial, vinculados 
ao agronegócio do município.  
 
As principais atividades da Expo Sidrolândia 
são: exposição de animais e de máquinas e 
implementos agrícolas, leilões, e encontros 
técnicos (workshops e palestras), além disso, 
há shows com atrações regionais e nacionais, 
parque de diversões, e atrativos 
gastronômicos aos participantes.  
 
A divulgação é realizada por meio de 

folders/folhetos, anúncios em jornais, rádio e TV, outdoors, reportagens, e mídias sociais 
(Facebook e Instagram), direcionada ao público de Campo Grande, Dourados e da região 
do entorno de Sidrolândia. 
 
A última edição, a 18ª edição realizada em 2016, durou seis dias e a estimativa dos 
organizadores foi de mais de 30 mil visitantes, o que denota a sua relevância para o 
município e referência no setor agropecuário para o lançamento de tecnologias, negócios e 
transferência de conhecimento. 
 
A estrutura do Parque de Exposições Waldomiro João Comparin, onde é realizada a 
exposição, é composta por pavilhões, salas, posto médico/ambulatório, banheiros, cozinhas, 
entre outros itens que comportam o atendimento ao grande público do evento. 
 

City Tour em Campo Grande, MS. 
 
O City Tour iniciou em 2004, com o ônibus turístico, a regularização de alguns guias de 
turismo local, o fomento de novos atrativos e o envolvimento de agências e operadores.  
 
O passeio apresentava 42 pontos turísticos de Campo Grande, em um trajeto de 48 
quilômetros durante 3h30. Os horários eram flexíveis, conforme o agendamento, realizado 
pela central de reservas.  
 
Em 2012, o ônibus do City Tour deixou de operar por questões técnicas. Entretanto, ainda é 
possível fazer o passeio de carro ou van com guias de turismo locais, contratados 
diretamente.  
 
Atualmente, o tour em veículos menores, como carros, não traz a visibilidade ideal como a 
do ônibus, mas o guia estaciona em todos os locais para contar a história e tirar fotos. Um 
ponto de destaque é o conhecimento histórico-cultural aportado pelos guias. 
 

 
Figura 7 - Folder da 18ª edição da Expo 
Sidrolândia. 
Fonte: Facebook Expo Sidrolândia, 2016. 
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O circuito em carro percorre o traçado histórico-cultural da cidade, alinhado a um roteiro de 
compras e parada para almoço: Parque dos Poderes, Parque Estadual da Reserva do 
Prosa, Parque das Nações, Museu das Culturas Dom Bosco, Complexo Ferroviário, Feira 
Central, Orla Morena, Conjunto Arquitetônico Militar, Escola Estadual Maria Constança de 
Barros Machado, Praça Milton Cavalcante e Monumento Pantanal Sul, Parque Florestal 
Antônio de Albuquerque ou Horto Florestal, passando pelas avenidas Afonso Penas e Mato 
Grosso. O circuito envolve também um trecho a pé nos arredores da Rua 26 de Agosto 
abrangendo a visita ao Mercado Municipal Antônio Valente, Casa do Artesão, Maçonaria, 
Morada dos Baís, Igreja Santo Antônio e Praça dos Índios. Os turistas têm a oportunidade 
de explorar o Camelódromo e o Shopping Estação. O almoço em geral, é no Shopping 
Campo Grande, mas se todos concordarem o grupo pode almoçar em um restaurante 
regional (churrascaria). Os ingressos para os Museus e o almoço não estão inclusos no 
pacote.  
 
Em geral, os roteiros são contratados por agências de Bonito que aproveitam o momento de 
parada do turista para oferecer o City Tour em Campo Grande ou a comercialização é feita 
diretamente com o cliente, por meio de boca a boca, Facebook e agora, Airbnb (venda 
casada com oferta de hospedagem).  
 
Ocorrem cerca de dois ou três tours por mês, mas em períodos de junho a novembro, a 
procura aumenta.  
 
A origem dos visitantes é de diversas partes do Brasil, sendo a maioria proveniente do Rio 
Grande do Sul, Paraná e São Paulo que chega a Campo Grande de avião.  
 
Os turistas que pesquisam sobre Campo Grande, previamente à viagem, denotam interesse 
no Corredor Gastronômico da Avenida Bom Pastor e na Feira Central. Outro tema de 
bastante interesse deste público é sobre a gestão governamental do Estado e as 
curiosidades acerca do conjunto que constitui o Parque dos Poderes, como o Centro de 
Convenções Rubens Gil de Camilo, a Reserva Ambiental, e o Palácio das Comunicações 
TV Educativa e FM Cultura. 
 
Há previsão de retorno do ônibus turístico ainda em 2017, organizado pelo SESC com o 
apoio da prefeitura, com guias locais e sistema de tradução nos idiomas em inglês e 
espanhol. 
 

Museu das Culturas Dom Bosco - MCDB em Campo Grande, MS. 
 

Localizado na Avenida Afonso Pena, 7000, 
dentro do Parque das Nações, com 
entrada pelo portão Nhandeva, o Museu 
das Culturas Dom Bosco, é um museu 
brasileiro, idealizado pela Inspetoria 
Salesiana de Mato Grosso localizado em 
Campo Grande, e vinculado à 
Universidade Católica dom Bosco.  
 
Mais conhecido como Museu do Índio, foi 
criado em 1950 e inaugurado em 1951 por 
padres salesianos.  
 
A estrutura do novo espaço foi inaugurada 
em 2006, mas somente em 2009, foi aberta 
ao público. Ainda é uma obra inacabada e 
sem previsão de término.  

 
Foto 96 – Museu das Culturas Dom Bosco. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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O Museu dispõe de recepção, três banheiros para o público, lojinha, auditório para 130 
pessoas e espaço para exposições temáticas. Ainda dispõe de rampa de acesso e 
banheiros adaptados. Atende simultaneamente dois grupos de até 40 pessoas, em virtude 
da quantidade de funcionários. Possui dois guias de turismo e estagiários da  UCDB para 
suprir o atendimento com visitas guiadas. 
 
A arquitetura do Museu integra-se às exposições, por meio de signos que representam a 
água, as aldeias e outros ambientes, pensada estrategicamente pelo projetista do local. Sua 
coleção divide-se em exposição permanente e exposição temporária.  
 
A exposição permanente da área de ciências humanas abriga as coleções etnográficas dos 
povos do mato Grosso do Sul, Bororo, Xavante, Karajá e do rio Uaupés, além da 
arqueologia.  
 
A exposição temporária da área de ciências naturais favorece a interação do museu com o 
público e abrange as coleções de invertebrados, mineralogia, paleontologia e vertebrados, 
sendo a coleção de animais taxidermizados, a atração mais procurada. Esta coleção é uma 
das mais significativas, elaboradas pelo taxidermista Giovani Magnin, durante as suas 
viagens feitas ao pantanal e demais regiões.  
 
O empreendimento tem seu foco voltado para a sensibilização dos indivíduos sobre o seu 
patrimônio cultural, por meio de atividades lúdicas e de aplicação das técnicas de 
conservação e preservação de acervos.  
 
O museu é conhecido mundialmente pelo rigor científico de seu considerável acervo, mas 
em ordem sequencial, é visitado por campo-grandenses, turistas do interior do estado e 
turistas estrangeiros.  
 
Cerca de 50% do seu público é de grupos escolares nos períodos de março a junho e 
agosto a novembro. Já em julho, os estrangeiros são maioria, sendo que a maior parte é 
oriunda da Alemanha, Holanda e França.  
 
Em 2016, o Museu registrou 12.682 visitantes, conforme o controle de monitoramento 
existente. Destaca-se que até 2016, o Museu não contabilizava as crianças de 0 a 7 anos, 
por não serem pagantes. 
 
Em termos de restrição, há uma barreira de acessibilidade quanto ao transporte público que 
não chega até o local, o que reduziu o número de visitantes, quando comparado ao 
endereço antigo.  
 
Também há dificuldade na comercialização de produtos da lojinha, no que diz respeito à 
utilização de máquina de cartão, uma vez que muitos visitantes querem adquirir os produtos, 
mas não estão com dinheiro em espécie.  
 
A divulgação é espontânea, por meio de notícias em jornais, revistas ou sites, como por 
exemplo, a página do Facebook “Onde ir com filhos em Campo Grande”. Mas o Museu 
possui site, Facebook e Instagram, além de panfletos com as programações do Museu e 
folders orientativos.  
 
 

Paróquia São Francisco de Assis em Campo Grande, MS. 
 
A pedra fundamental da Igreja e Convento São Francisco de Assis foi lançada em 12 de 
dezembro de 1950 e concluída em 10 de junho de 1956. Localizada na Rua 14 de Julho, 



82 Situação Atual e Mercado Potencial 

Plano de Marketing de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 

 

 

4213, a Igreja influenciou até na mudança do nome do bairro, que de Cascudo, passou a 
chamar-se Bairro São Francisco. A construção foi feita pelos próprios frades com o auxílio 
da comunidade católica.  
 
Os visitantes procuram a Igreja pelo seu objetivo principal, a oração, mas também é muito 
procurada por suas características arquitetônicas e histórica, fazendo parte do roteiro do 
City Tour do município.  
 
Além da fachada da Igreja, os vitrais contam a história de São Francisco de Assis e foram 
trazidos de São Paulo, assim como a imagem do santo que está no alto da Igreja.  
 
O convento, residência dos frades, não é aberto ao público, mas abriga uma coleção de 
objetos e obras que fazem parte da Missão Franciscana em Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul.  
 
A comunidade da matriz desenvolve várias atividades, como por exemplo: Caminhada da 
Paz (espiritualidade Franciscana); festa junina; Festa do Padroeiro, com envolvimento e 
participação de todas as demais comunidades, ocasião em que são realizadas celebrações; 
benção dos animais; confraternização, show de prêmios, quermesse e churrasco.  
 

  
Foto 97 – Frente da Paróquia São Francisco  
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 98 – Salão principal da Paróquia São Francisco 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
A capacidade de atendimento é de 350 pessoas no salão da igreja. Possui estacionamento, 
secretaria, salas de aula para a catequese ou eventos de cunho religioso, três banheiros, 
além do salão paroquial com capacidade para 400 pessoas em eventos.  
 
Há rampa de acesso e os banheiros são adaptados para portadores de necessidades 
especiais. O salão paroquial atende a dois tipos de eventos, sendo o de cunho religiosos, 
gratuito e os de cunho social, cobrados (casamento, por exemplo). 
 
A maioria dos visitantes é devota de São Francisco, moradores do município, mas recebe 
visitas individuais ou em grupo de turistas de outros Estados e de outros países, 
provenientes da Europa e da América Central.  
 
Entretanto, não há um condutor para realização de uma visita guiada. Em geral, o guia de 
turismo do grupo é quem intermedia o roteiro ou, se agendado com a paróquia 
antecipadamente, eles disponibilizam um frei para contar a história da Missão e da Igreja. 
 
É uma das igrejas do município que conta com um aplicativo gratuito, onde o devoto ou o 
turista pode fazer o download no celular e obter todas as informações acerca da igreja e da 
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Missão Franciscana, além da programação e demais atividades. Além do aplicativo, a 
divulgação também é feita pelo Facebook, Instagram, Twiter e pelo site da paróquia. 
 
Há muitos investimentos em projetos de infraestrutura realizados, como por exemplo, a 
restauração da via sacra, a instalação de condicionadores de ar, pinturas externas e 
internas e outras manutenções, o que assegura o seu estado de conservação e 
preservação. Estão previstos ainda a produção de um vídeo institucional da igreja, bem 
como a reforma do salão paroquial. 
 
É considerado um atrativo muito interessante por ser uma edificação religiosa do município, 
que permite ao turista vivenciar o patrimônio histórico e cultural do local visitado, de forma a 
experienciá-lo.  
 

Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio em Campo Grande, MS. 
 
Situada na Travessa Lydia Baís, nº 29, e próxima a outros atrativos histórico-culturais 
centrais de Campo Grande, a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio é a sé 
arquiepiscopal da Arquidiocese de Campo Grande, templo da Paróquia de Santo Antônio. 
Espaço pertencente à Cúria Diocesana, atualmente está em reforma estrutural, mas realiza 
missas semanais e é aberta ao público diariamente.  
 
Santo Antônio é o padroeiro da cidade de Campo Grande. A igreja foi criada em 07 de abril 
de 1912. Em 1922, a antiga igreja foi demolida, sendo construída uma nova igreja no seu 
lugar, chamada de Matriz de Santo Antônio. Em 1977, foi novamente demolida por questões 
de segurança, tendo uma nova construção em seu lugar. No final da década de 1980, 
passou por uma última grande construção, dando os atuais contornos da Catedral. Foi 
consagrada como Catedral Metropolitana em 17 de outubro de 1991, por ocasião da visita 
pastoral do Papa João Paulo II.  
 

  
Foto 99 – Frente da Catedral Nossa Senhora da 
Abadia e Santo Antônio. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 100 – Salão principal da Catedral Nossa 
Senhora da Abadia e Santo Antônio. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
A igreja possui um estilo arquitetônico moderno, com vários vitrais e grandes portais frontais 
e laterais. No interior da catedral, há uma única nave, de formato irregular. A Catedral conta 
com sala paroquial para 772 pessoas sentadas, salão de eventos para 700 pessoas com 
churrasqueira e banheiros em ambos os salões, secretaria e capela. Para o salão de 
eventos há uma rampa de acesso.  
 
O salão de eventos é comercializado para casamentos e outros eventos sociais. Quando o 
evento é religioso, não há cobrança, mas depende da agenda. A divulgação é feita pelo site 
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da Arquidiocese. No caso dos eventos religiosos, a Catedral usa o Facebook, panfletos e 
outdoor gratuito.  
 
A Catedral recebe um fluxo intenso de visitantes no período da Festa de Santo Antônio, de 
31 de maio a 13 de junho, sendo a maioria devota do santo. Há quermesses, missas e o 
corte tradicional do bolo de Santo Antônio, que, a cada ano, aumenta um metro. Em 2016, o 
bolo tinha 20 metros de comprimento. É cobrada uma taxa simbólica para aqueles que 
querem um pedaço do bolo. 
 
Ao longo do ano, este fluxo diminui, mas não há um controle de visitações que possa 
monitorar este fluxo. Além do campo-grandense, há também visitantes de outras cidades do 
interior, de outros Estados e países, como a Itália, na maioria, romeiros. A Catedral é parte 
integrante da atividade religiosa em Campo Grande, pela sua história e pela importância que 
detém, o que favorece a realização de peregrinações e romarias.  
 

Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul em Campo Grande, MS. 
 

O Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul – MARCO é patrimônio público, 
gerido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, criado em 17 de Dezembro de 
1991, em outra sede, mudando definitivamente para o endereço atual em julho de 2002, 
cuja arquitetura imponente foi projetada pelo arquiteto Emmanuel de Oliveira. Localizado no 
Parque das Nações Indígenas, o museu possui uma área construída de 4000 m², com 10 
salas de exposição, sendo cinco destinadas a obras permanentes e quatro a exposições 
temporárias. 
 
Além das salas de exposição, o Museu conta com um auditório para 105 pessoas, uma 
biblioteca específica de artes plásticas e salas para as atividades práticas com escolas, 
como complemento didático às visitas orientadas. Há ainda a oferta de cursos de iniciação 
em artes para diversas faixas etárias e um atelier para aqueles que desejam desenvolver 
técnicas de gravura.  
 
Há um projeto de modernização do museu que conta com a instalação de elevadores em 
complemento as rampas de acessibilidade, instalação de um café no terraço e loja de 
produtos, sendo que estes últimos estão em processo de licitação. 
 
O acervo conta com pouco mais de 1600 obras de diversas modalidades artísticas, com 
doações de artistas, colecionadores e instituições culturais, além de um conjunto de obras 
que registram a trajetória das artes plásticas no Estado. 
 
A divulgação das exposições é feita por meio de convites virtuais e panfletos das mostras. 
Mas o MARCO ainda divulga suas atividades no site institucional, no Facebook, site da 
Fundação de Cultura do Estado, sem esquecer-se das mídias espontâneas que recebe em 
jornais digitais. 
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Foto 101 – Entrada do MARCO. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 102 – Interior do MARCO. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 103 – Exposição no MARCO. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 104 – Auditório do MARCO. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Questões referentes à mobilidade são uma das restrições encontradas, uma vez que o 
endereço do Museu não tem linhas de ônibus constantes, principalmente aos finais de 
semana. Outro ponto de restrição sentido pelo espaço é a necessidade de intensificar a 
divulgação, ampliando a demanda pelo museu.  
 
O MARCO não cobra ingressos, porém os cursos oferecidos são pagos e correspondem a 
uma programação de férias nos meses de janeiro e julho. Toda a renda dos cursos é 
revertida para o pagamento do professor ministrante. O museu abre de terça a sexta-feira e 
nos finais de semana e feriados. 
 
O perfil do público que visita o museu é composto na maioria de grupos das escolas 
públicas de Campo Grande e interior, em especial, Dourados e Três Lagoas. Mas é comum 
a presença de visitantes de outros Estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul.  
 
Em 2015, o museu recebeu 9.625 visitas e em 2016, 10.358. Há também a presença de 
turistas de outros países, visto que as coleções temporárias abrangem acervos brasileiros e 
estrangeiros.  
 
Para receber este público, os profissionais falam outros idiomas, como espanhol, inglês e 
guarani. O fluxo de visitas é regular, tendo um movimento mais intenso na abertura das 
novas exposições. Entretanto, para visitas guiadas e de grupos, solicitam agendamento 
prévio para dois horários específicos: 08h30 e 14h. 
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O MARCO através de suas atividades cumpre fundamental papel educativo, 
democratizando o acesso à arte e aos bens culturais, posicionando-se como importante 
centro de formação e fomento cultural. 
 

Santuário Nossa Senhora Perpétuo Socorro em Campo Grande, MS. 
 
A Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi fundada em 1939, pelo então Bispo 
de Corumbá, Dom Vicente Priante, no promissor Bairro Amambaí, cujo traçado, elaborado 
por engenheiros militares, acompanha as linhas sinuosas da ferrovia. Assim, com a vocação 
para atender aos habitantes da margem direita do córrego Segredo, a Paróquia instala-se 
em meio ao conjunto militar, e fica sob os cuidados da Congregação do Santíssimo 
Redentor dos Missionários Redentoristas.  
 
A Igreja foi construída em um terreno cedido pela Prefeitura Municipal ao lado das 
instalações do Circulo Militar. A inauguração da Igreja aconteceu no dia 03 de Agosto de 
1941. Junto a Igreja, funcionou durante muito tempo o Seminário dos Redentoristas. No dia 
10 de janeiro de 1999, o então Arcebispo de Campo Grande, Dom Vitorio Pavanello, 
publicou o decreto de ereção da Igreja a Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
motivado pelas tradicionais novenas que acontecem todas as quartas-feiras e reúnem 
milhares de pessoas.  
 

  
Foto 105 – Frente do Santuário Nossa Senhora 
Perpétuo Socorro. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 106 – Capelinha do Santuário Nossa Senhora 
Perpétuo Socorro. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 107 – Centro de Apoio do Santuário Nossa 
Senhora Perpétuo Socorro. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 108 – Salão Principal do Santuário Nossa 
Senhora Perpétuo Socorro. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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A Paróquia recebe fieis de diversos lugares do Brasil e do mundo, isto porque está no 
Circuito Internacional de Perpétuo Socorro, o que foi comprovado pela igreja em 2016, com 
o Congresso Internacional de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro que aconteceu em 
Campo Grande. 
 
O funcionamento é diário. Atualmente, todas as quartas-feiras acontecem 18 novenas. Além 
disso, o Santuário tem responsabilidade social: foi criada a Associação Redentorista Filhos 
de Maria - AFIM para cuidar da parte social. 
 
Consegue-se receber até 780 pessoas sentadas no salão principal. Para acolher os devotos 
e turistas, há o grupo da Pastoral da acolhida, que presta informações básicas sobre o 
Santuário, mas também são preparados para contar a história do local. A divulgação das 
atividades é feita no aplicativo gratuito do celular, no site institucional, no Facebook, 
Instagram e no informativo disponibilizado na missa. 
 
A demanda é intensa, com cerca de 1500 pessoas em dia de missa; 20 a 25 mil pessoas 
circulando no dia da novena e também na Festa da Padroeira com nove dias de 
festividades.  
 
Diante deste movimento, o Santuário criou o Centro de Apoio ao Devoto, com espaço para 
eventos de cunho religioso (não aluga para festas de cunho social), lojinha, lanchonete (abre 
em dias específicos), secretaria. 
 

Museu José Antônio Pereira em Campo Grande, MS. 
 
O Museu José Antônio Pereira está instalado na Fazenda Bálsamo, terra doada pelo 
fundador da cidade a um dos seus filhos, Antônio Luiz Pereira, localizada na Avenida 
Guaicurus, s/n, a 15 km do centro. Pela distância, o espaço não compunha o roteiro do City 
Tour, sendo mais visitado por estudantes.  
 
A sede da Fazenda foi restaurada em 1996 com o monjolo e o carro de boi, conjunto 
tombado como patrimônio histórico e cultural da cidade. Foi doado em 1996 à Prefeitura 
Municipal de Campo Grande, sob a administração da Fundação Municipal de Cultura. Mas 
efetivamente como Museu, foi aberto à visitação pública em 1999. 
 
O visitante poderá conhecer a casa onde viveu o filho do fundador da capital, com seus 
pequenos cômodos e objetos pertencentes à família.  
 
No lado externo, uma escultura subtraída à sólida rocha foi produzida pelo artista plástico 
Índio, um dos ícones da arte sul-mato-grossense, em homenagem ao fundador da futura 
capital. A escultura representa a família de Antônio Luís Pereira, sua esposa Ana Luiza e 
sua filha Carlinda Pereira. Antônio Luís Pereira, filho de José Antônio Pereira, residiu na 
Fazenda Bálsamo. 
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Foto 109 – Museu José Antônio Pereira. 
Fonte: Museu José Antônio Pereira (Facebook), 2017. 

Foto 110 – Escultura da família de Antônio Luís 
Pereira. 
Fonte: Museu José Antônio Pereira (Facebook), 2017. 

 
A entrada é gratuita, com funcionamento de terça a sexta-feira. O museu permanece aberto 
todo o ano, com exceção dos dias de Natal, Ano Novo e feriados nacionais. Sua estrutura 
apresenta bom estado de conservação, embora as telhas da casa apresentem 
precariedades.  
 
O local possui estacionamento, banheiros masculino e feminino, além da casa e da moenda. 
Quanto à acessibilidade, há rampas de acesso. 
 
Ao chegar ao museu, um estagiário do curso de História recebe os visitantes na porta.  
 
Como limitação ao atrativo, o visitante só pode ir de automóvel ou ônibus, mas este último 
não tem linhas de transporte frequentes, principalmente aos finais de semana.  
 
Considera-se um atrativo de uso regular, pois as visitas são diárias, tendo em média 20 
visitantes por dia. A maioria é estudante ou professor de universidades e escolas públicas. 
Mas, há presença de turistas do interior e de outros Estados, que ficam sabendo sobre o 
Museu quando visitam outros atrativos ou pesquisam sobre o turismo em Campo Grande.  
 
Não há folheteria específica ou outro material promocional, outro fator limitador do atrativo. 
As informações são divulgadas no site da prefeitura e no Facebook do museu, que conta 
com as postagens espontâneas dos visitantes. 
 
O museu também é procurado por famílias para fazer piqueniques, já que a área externa da 
casa possui árvores frondosas em todo o espaço, servindo de área de lazer. Estuda-se no 
momento novas alternativas de lazer, assim como a integração do atrativo ao roteiro do City 
Tour, com recomendações de desenvolvimento de atividades interativas. 
 

Conjunto Ferroviário em Campo Grande, MS. 
 
O Conjunto Ferroviário ou a Esplanada dos Ferroviários compreende a Estação e os prédios 
que a circundam. Localizado no antigo terminal ferroviário, era a antiga estação ferroviária 
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil - NOB, vendida para a América Latina Logística.  
 
Hoje, pertence à Prefeitura de Campo Grande, comprada da América Latina Logística. Está 
no centro da cidade, com fácil acesso pela Avenida Mato Grosso e Rua 14 de Julho, 
compondo o City Tour.  
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A ferrovia foi inaugurada oficialmente em 14 de outubro de 1914 e sua arquitetura industrial 
é de influência inglesa, sendo uma das poucas estações no país que mantem suas 
características originais, apesar dos trilhos retirados e de não funcionar nos dias atuais. A 
empresa Noel Group assumiu a Estação Ferroviária em 1º de julho de 1996, sendo o trem, 
de passageiros, também privatizado. Em 2004 a estrada de ferro teve seus trilhos 
arrancados do centro da cidade pelo prefeito da época, pois atrapalhava o trânsito. 
 

  
Foto 111 – Complexo Ferroviário 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 112 – Esplanada Ferroviária. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 113 – Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 114 – Salão NOB. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
A nova gestão municipal fomentou o uso do espaço, por meio de atividades culturais e 
reativação de espaços. Uma destas atividades é a Estação Cultura, iniciada em 2017, 
mesclando arte e gastronomia.  
 
Além disso, está previsto a abertura do Museu dos Ferroviários no salão principal da 
Estação, sob a coordenação da Associação dos Ferroviários Aposentados, Pensionistas, 
Demitidos e Idosos de Mato Grosso do Sul. O Coral Municipal faz seus ensaios no salão 
adjacente. 
 
Por ser um conjunto de empreendimentos, não há controle de visitações e as ações de 
marketing são direcionadas para os eventos que ali ocorrem, cuja programação pode ser 
vista no Facebook da Esplanada e na Secretaria de Cultura e Turismo, além de folders 
específicos ou mídia espontânea em jornais.  
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Dentre os espaços do conjunto, cita-se o Armazém Cultural, espaço para eventos fechado 
para obtenção do alvará, a Galeria de Vidro, destinada a exposições de arte, e uma lojinha 
de artesanato, sendo estas últimas dentro da estação.  
 
Edificada ao lado da Estação Ferroviária, há a Vila dos Ferroviários, construída em uma 
travessa, local de moradia dos funcionários aposentados da ferrovia e seus familiares. Sua 
atração reside na arquitetura das casas, que mantém traços originais. 
 
Há também o Arquivo Histórico de Campo Grande - ARCA, com o objetivo de proteger e 
preservar a documentação arquivística da capital. Possui um acervo de 7000 discos de 
estilos musicais variados, além de videoteca, biblioteca e espaços para cursos gratuitos de 
música. A maior parte dos moveis do ARCA são da antiga Estação Ferroviária.  
 
Outro espaço é o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul - IHGMS, ambiente 
que guarda informações do estado, fundado em 1978, e abriga uma hemeroteca, uma 
mapoteca e as bibliotecas, sendo uma digital. 
 
O Conjunto Ferroviário se funde aos atrativos histórico-culturais, uma vez que é parte 
importante da história da cidade. Suas características permitem a exploração da atividade 
turística de maneira singular, sendo uma das poucas cidades no país que ainda detém esse 
acervo. Mesmo desativadas, algumas estações ferroviárias atraem turistas e funcionam 
como polos culturais.  
 

Memorial da Cidadania e da Cultura Popular Apolônio de Carvalho em Campo 
Grande, MS. 
 
Localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, n. 559, no centro da cidade, o Memorial 
da Cidadania e da Cultura Popular Apolônio de Carvalho é um centro cultural aberto em 
2007 para visitação e estudos.  
 
O prédio, tombado como patrimônio histórico de Mato Grosso do Sul foi inaugurado em 
1976 para ser sede do governo até meados de 2002, quando o novo Fórum foi construído e 
o prédio ficou sem uso.  
 
O nome do Memorial foi em homenagem a Apolônio de Carvalho, cidadão corumbaense, 
guerreiro brasileiro, pensador socialista e líder político. Para receber o Memorial, o prédio 
sofreu diversas adaptações em sua estrutura e contempla, além da Secretaria de Estado de 
Cultura e Cidadania– SECC, diversos espaços de cultura e lazer. 
 
Há um livro de registro de visitas no receptivo do prédio. Entretanto, por possuir vários 
ambientes, este livro não permite identificar qual o destino específico do visitante. 
Tampouco, consegue mensurar a quantidade de pessoas que adentram o local, seja em 
busca de pesquisa, estudo, tour ou mesmo serviços, já que a Secretaria ocupa três andares 
com suas subsecretarias.  
 
Todos os espaços têm entrada franca, cabendo em alguns casos, o agendamento prévio, 
para grupos guiados, como os museus, destacando-se o Museu da Imagem e do Som- MIS.  
 
Mesmo o cinema cultural no MIS, não tem cobrança de ingresso. O Memorial consegue 
atender simultaneamente nos espaços até 300 pessoas.  
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Foto 115 – Museu da Imagem e do Som (1). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 116 – – Museu da Imagem e do Som (2). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Não há folders, panfletos e outros meios de divulgação, ficando a programação cultural 
condicionada do Facebook da SECC e seu site institucional. 
 
Pode ser considerado um atrativo popular, pois apresenta aspectos da cultura local, mas 
sua singularidade está no Museu de Arqueologia da UFMS, procurado por visitantes do 
Mato Grosso do Sul, de outros Estados e de outros países, em especial da América do Sul. 
 
O Museu de Arqueologia da UFMS, que contém aproximadamente 50 mil peças entre 
cerâmicas arqueológicas, artefatos líticos e documentação iconográfica sobre arte rupestre.  
 
Nas visitas guiadas, o museu emprega técnicos em arqueologia para apresentar o trabalho 
em português, em espanhol e francês. Para as escolas, há uma programação especial para 
os pequenos: os alunos são recebidos e levados ao auditório do museu, onde assistem a 
um desenho da pré-história de Mato Grosso do Sul. Em seguida, assistem a um 
documentário explicativo. Após os vídeos, os alunos são levados à exposição, para depois, 
serem levados à mini escavação, onde podem brincar de arqueólogos.  
 

  
Foto 117 – Museu de Arqueologia da UFMS (1). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 118 – Museu de Arqueologia da UFMS (2). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
É o único espaço do Memorial que conta com um controle de visitações, onde em 2016, 
aproximadamente 9000 pessoas visitaram o local, sendo a maioria, escolas da capital e do 
interior. O Museu possui site vinculado ao site institucional da UFMS e Facebook. 
 
O MIS preserva os registros que compõem a memória visual e sonora sul-mato-grossense e 
desenvolve ações museológicas no sentido de contribuir com a formação e a difusão do 
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conhecimento no Estado, oferecendo à comunidade uma programação diversificada que 
compreende palestras, oficinas, cursos, seminários, mostras de cinema e exposições.  
 
Seu acervo conta com mais de 8.000 mil itens entre fotografias, filmes, vídeos, cartazes, 
discos de vinil, objetos e registros sonoros. As exposições e mostras de cinema atendem a 
uma programação definida e informada no site da Secretaria do Estado de Cultura e 
Cidadania. 
 
O Arquivo Público Estadual garante a preservação da memória histórica do Estado de Mato 
Grosso do Sul, através da gestão dos documentos produzidos e acumulados pela 
administração direta, fundações e autarquias do poder executivo estadual. A Sala David 
Cardoso organiza a trajetória do ator, diretor e produtor de cinema, David Cardoso e guarda 
materiais que retratam as obras produzidas ao longo de sua carreira de ator que nasceu no 
estado. 
 
O Centro Referencial do Artesanato de MS guarda um acervo dos trabalhos artesanais mais 
representativos do Estado, cuja exposição é permanente e não teve alterações ou 
renovações desde seu incremento.  
 
Ademais, o Memorial da Cultura conta com a Biblioteca Pública Estadual Isaias Paim; o 
Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul; uma área para exposições de arte; uma 
sala de inclusão digital: com 50 computadores, um auditório, um espaço para exposições 
temporárias e estacionamento para 84 veículos de servidores. Não possui lanchonetes ou 
cafés, mas há planos de investimento para um sarau cultural no terraço.  
 

Morada dos Baís em Campo Grande, MS. 
 

A Morada dos Baís é um ícone histórico-
cultural de Campo Gande e foi construída 
entre 1913 e 1918, tornando-se um dos 
primeiros sobrados em alvenaria de 
Campo Grande e servindo de residência a 
família de Bernardo Franco Baís, 
personalidade de destaque na história da 
cidade.  
 
Posteriormente, na década de 40 no 
prédio, por muito tempo, passou a 
funcionar a Pensão Pimentel. Tombada 
como Patrimônio Histórico em 1986, a 
Morada dos Baís foi restaurada em 1994 e 
se tornou um centro cultural aberto ao 
público, de terça a sábado, dispondo de 

três salas reservadas para mostras culturais, espaço de apresentações musicais, ofocinas 
artísticas, restaurante e o espaço do Museu Lídia Baís, filha de Bernardo e uma das 
primeiras artistas da cidade. 
 
Sob a gestão do SESC, atualmente na Morada dos Baís tem uma progamaçõa cultural ativa 
destacando em seu restaurante a gastonomia aliada às apresentações munsicais com 
cpacidade para 400 pessoas, especialmente nas sextas-feiras. A progamação cultural é 
divulgada pelo SESC por meio do site institucional, página do Facebook, na própria Morada 
dos Baís, em jornal de ampla circulação (em seu caderno cultural) e pelos próprios artistas. 
  

 
Foto 119 – Fachada da Morada dos Baís. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Praças urbanas da região Central de Campo Grande, MS. 
 
As praças da capital são monumentos históricos vinculados à identidade cultural do campo-
grandense, dentre elas destacam-se quatro praças de maior atratividade turística: a Praça 
das Araras, a Praça Cuiabá, Praça Ary Coelho e a Praça do Rádio Clube. 
 

A Praça das Araras está localizada no bairro 
Amambaí, em Campo Grande. Fundada em 
1964, foi remodelada em 1996, quando 
foram construídas as esculturas das araras 
com objetivo de promover a preservação da 
natureza pela população.  
 
Neste sentido, por causa do monumento das 
araras, a praça se tornou um dos locais 
mais procurados pelos munícipes e turistas, 
fazendo parte do City Tour e sendo um dos 
cartões postais da cidade. O local também 
possui uma quadra poliesportiva, um parque 
infantil e área para caminhada. 
 
A Praça Cuiabá está situada no bairro 
Amambaí, em frente à Praça das Araras, no 
ponto de confluência das Ruas Dom Aquino, 
Marechal Rondon, e Avenida Duque de 
Caxias.  
 
Na década de 1920, o local era utilizado 
para o comércio de gado, quando foi 
instalado o coreto, e apenas em 1960, foi 
construída a praça conhecida como Cabeça 
de Boi, como era chamada pela população 
devido a um açougueiro ter colocado uma 
caveira de bovino na porta do seu comércio. 
Em 1996, a Praça Cuiabá passou por uma 
remodelação adequando-se o espaço para 
o lazer. 

 
O coreto foi preservado como um monumento histórico do município, e atualmente o local é 
palco de eventos musicais, artísticos e culturais. 
 

 
Foto 120 – Praça das Araras. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Foto 121 – Praça Cuiabá. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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A Praça Ary Coelho está localizada no centro de Campo Grande, entres as Ruas 13 de Maio 
e 14 de Julho.  
 
O local inicialmente abrigou um cemitério e posteriormente foi transformado em praça em 
1909. Tendo diversos nomes, o local em 1954 passou a ser chamado de Praça Ary Coelho 
em homenagem ao ex-prefeito Ary Coelho de Oliveira.  
 
Em 2012, a praça foi revitalizada transformando-se uma nova alternativa de lazer e 
contemplação para os munícipes e turistas. Com a reforma, o espaço de 16 mil m² foi 
cercado com grades, mantendo cinco entradas ao público. Hoje a praça dispõe de: chafariz, 
coreto, academia da terceira idade, parque infantil, mesas fixas para prática de xadrez e 
outros esportes de tabuleiros, e banheiros.  
 

 
A Praça da República, situada no centro de Campo Grande, foi inaugurada em 1962, e 
passou a ser chamada de Praça do Rádio Clube em 1997. Desde a sua fundação, destaca-
se a implantação da estátua de Vespasiano Barbosa Martins e do Monumento da Imigração 
Japonesa. Ademais, após a sua revitalização em 2000, o local passou a contar com um 
novo paisagismo e parque infantil. Em 2008, foi construída a Concha Acústica Família 
Espíndola, com 104,48 m², para abrigar shows, eventos artísticos e culturais. 
  

  
Foto 122 – Chafariz da Praça Ary Coelho. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 123 – Portão de Entrada da Praça Ary Coelho. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 124 – Concha Acústica Família Espindola na 
Praça do Rádio Clube. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 125 – Monumento da Imigração Japonesa na 
Praça do Rádio Clube. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Parque Estadual do Prosa em Campo Grande, MS. 
 

O Parque Estadual do Prosa está 
localizado ao lado do Parque das Nações 
Indígenas na Avenida Afonso Pena.  
 
Atualmente, a sua entrada de visitantes é 
pela Avenida Mato Grosso, onde está 
localizada a recepção do parque. As 
entradas são sinalizadas, as vias de 
acesso estão em boas condições de uso, 
com três faixas em cada sentido e com 
sinalização de trânsito adequada. Nas 
avenidas que dão acesso ao parque, já 
podem ser observados alguns dos animais 
que habitam a área, como capivaras e 
quatis. 
 

O parque é uma unidade de conservação que está sob a responsabilidade do Governo do 
Estado desde sua criação, em 1981. Em 1987, foi criado o principal atrativo do parque, o 
Centro de Reabilitação de Animais Silvestres CRAS/MS, que recebe animais de todo o 
estado que foram vítimas de maus tratos, tráfico ou caçadores. Os animais passam por uma 
triagem, são examinados e colocados em quarentena para recuperação e observação antes 
de serem reintegrados ao seu habitat natural. Neste período, os visitantes do parque tem a 
oportunidade de observá-los.  
 
As visitas ao CRAS/MS são guiadas e acontecem apenas as terças, quintas e sábados, de 
acordo com agendamento. Às quartas-feiras o Parque Estadual do Prosa atende ao público 
com trilhas, porém o passeio pelo CRAS/MS não é aberto ao público nesse dia. 
 
Cada grupo de visitação tem até 15 pessoas, que percorrem uma trilha de aproximadamente 
um quilômetro dentro da reserva, a qual possui uma extensão total de 135 hectares. Ao 
longo do passeio, os guias dão informações sobre as plantas e os animais que são vistos, 
por isso o passeio dura em média duas horas. 
 
De acordo com o plano de manejo do parque, seria possível receber três grupos de pessoas 
por período, o que representaria 360 pessoas por semana. Esse número não pode ser 
atingido atualmente, devido ao reduzido quadro de funcionários. Assim, o parque vem 
operando com capacidade de 150 visitantes por semana, o que tem gerado lista de espera 
de visitas. Os meses de dezembro, janeiro e julho são os de maior procura. 
 
Os turistas de outros Estados, como São Paulo, e até mesmo de outros países, são maioria 
nas visitas. Geralmente, eles ficam sabendo sobre as visitas ao CRAS/MS por meio de 
informativos dos hotéis em que se hospedam ou no próprio CAT do Aeroporto Internacional 
de Campo Grande. 
 
Estão previstos alguns investimentos no parque para melhorar o atendimento ao público, 
dentre eles estão: ampliação do banheiro, pois hoje só há um para atender aos funcionários 
e visitantes; reforma das entradas, a que permite o acesso ao parque pela Avenida Afonso 
Pena está fechada por falta de manutenção; e adaptações necessárias para tornar a trilha 
acessível para portadores de necessidades especiais.  
 
No parque, no início de 2017, foi instalada a primeira placa de identificação de aves 
(trazendo o nome científico, o nome popular e informações das espécies que podem ser 

 
Foto 126 –  Parque Estadual do Prosa . 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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encontradas na área) voltada ao birdwatching. Esta é a primeira de outras dez placas a 
serem instalada em todo o Estado em decorrência da de parceria realizada entre o Governo 
do Estado, a WWF Brasil e o Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo. 
 
O parque integra o roteiro Cidade Morena de observação de pássaros, organizado por uma 
instituição especializada em birdwatching, composto pelo Parque Prosa e outras áreas 
como: Parque Imbirussu, Parque Anhanduí, Parque das Nações Indígenas, podendo ainda 
se estender para os Parques Estaduais como o Estadual do Prosa e Nascentes do Segredo. 
Neste roteiro é possível observar: ferreirinho-relógio, ariramba-de-cauda-ruiva, surucuá-de-
barriga-vermelha, udu-de-coroa-azul e outras espécies. 
 

Parque das Nações Indígenas em Campo Grande, MS. 
 

 
O Parque das Nações Indígenas, um dos símbolos de Campo Grande, está localizado no 
perímetro urbano de Campo Grande, na principal avenida do município, Avenida Afonso 
Pena. Consequentemente, é de fácil acesso, com pontos de ônibus no local e vias de 
acesso em bom estado de conservação, com até três pistas para cada sentido da avenida. 
Há sinalização que permite ao turista se localizar com facilidade da avenida até a entrada 
principal. 
 
Considerado um dos maiores parques urbanos do mundo, possui área de 119 hectares e 
estacionamento para até 1.000 carros. O parque está situado ao lado de uma reserva 
ambiental, o que permite que os visitantes observem fauna e flora do cerrado.  
 
Dentre os mamíferos, os maiores grupos são de capivaras e quatis, mas podem ser vistos 
também, tatus, cotias e dentre outros. Quanto aos pássaros, a variedade é tanta que foi 
instalada a placa informativa para apoiar a observação de pássaros. Destaca-se ainda, o 
parque infantil adaptado, primeiro implantado no Mato Grosso do Sul, e voltado para a 
integração de crianças cadeirantes, com baixa visão ou dificuldade de locomoção. 

 

  

Foto 127 – Parque das Nações Indígenas – vista 
aérea. 

Fonte: Marcos Ermínio/ Campo Grande News, 2016. 

Foto 128 – Parque das Nações Indígenas. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Outros destaques do parque são o lago; a pista de caminhada com quatro quilômetros de 
extensão; ciclovia, inclusive há um serviço privado de locação de bicicletas em frente à 
entrada; quatro quadras, sendo duas poliesportivas e duas de areia; playground; pista de 
skate e atividades físicas praticadas no local como aulas de yoga, circuitos funcionais, 
grupos de corridas, slackline e tecido acrobático. 
 
No cenário cultural, o Parque das Nações Indígenas é representativo, existe no local um 
monumento aos povos indígenas, a escultura Cavaleiro Guaicuru e o Museu do Índio, que é 
coordenado pela missão Salesiana e faz parte do Museu das Culturas Dom Bosco.  
 
Existem ainda a Concha Acústica Helena Meirelles e o Museu de Arte Contemporânea de 
Mato Grosso do Sul, que recebem artistas regionais e suas obras.  
 
Além das estruturas já citadas, o parque apresenta ainda seis núcleos, com banheiros 
femininos e masculinos, e estrutura para lanchonetes, mas não estão sendo utilizados para 
esse fim no momento, uma delas está ocupada pela Polícia Militar Ambiental. Há também a 
possibilidade de conectar o Parque Estadual Prosa com o Parque das Nações Indígenas, 
pois já existe um portão de conexão entre os dois, mas a entrada não é utilizada atualmente 
e necessitaria de adaptações para permitir a entrada de turistas. 
 
O parque conta ainda com monitoramento por vídeo para oferecer maior segurança aos 
frequentadores, pois o fluxo de visitantes é intenso, chega a 2.000 pessoas por dia durante 
a semana e a 5.000 aos finais de semana.  
 
Para a manutenção do parque, 26 funcionários terceirizados são mobilizados, o que ainda 
não é o suficiente para garantir o bom estado dos banheiros. Porém, o restante da estrutura 
é bem conservado.  
 
A maioria dos frequentadores é de Campo Grande, mas há visitantes de outros Estados que 
passam pelo parque ao visitar a cidade. Quando há shows de artistas nacionais no círculo 
de eventos, o local recebe um público maior das cidades do entorno e estima-se que nesses 
eventos o público chegue a 40 mil pessoas. 
  

  

Foto 129 – Placa informativa para observação de 
pássaros. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 130 – Parque infantil adaptado. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Parque Estadual Matas do Segredo em Campo Grande, MS. 
 

O Parque Estadual Matas do Segredo está 
localizado na Rua Josefina Mingarelli, no 
bairro Mata do Segredo, próximo à saída 
para Cuiabá, em Campo Grande. O acesso 
até o local é asfaltado, com vias simples de 
mão dupla e há pontos de ônibus próximos 
ao local. 
 
A área de 180 hectares é protegida desde 
1993, mas apenas em 2000 se tornou o 
parque que está sob a responsabilidade do 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.  
 
A gestão do parque conta com uma equipe 
de quatro guarda-parques e dois agentes 
patrimoniais, que auxiliam na manutenção e 

na realização das trilhas dentro do perímetro. 
 
A estrutura do parque, inaugurada em 2015, oferece dois banheiros, salas para palestras 
refeitório e um posto da Polícia Militar Ambiental. Nesse prédio há um projeto social 
chamado Florestinha, onde são oferecidas aulas de reforço escolar para as crianças da 
comunidade, com refeição e educação ambiental. 
 
O parque apresenta uma grande diversidade de espécimes de fauna e flora, como por 
exemplo, o quinto maior jequitibá do Brasil. Dos animais que circulam pelo parque, já foram 
avistados tamanduás bandeira, antas e até mesmo onça. Devido a sua localização, próxima 
a áreas rurais, há uma concentração maior de animais silvestres, o que tem despertado o 
interesse de observadores de pássaros. 
 
As visitas ao parque podem ser feitas de terça a sexta e devem ser agendadas, pois são 
guiadas. A trilha tem em média um quilômetro e o passeio dura 40 minutos 
aproximadamente, podendo ser realizada em grupos de até 15 pessoas. A disponibilidade 
atual é de três grupos pela manhã e um no período da tarde, o que representa até 60 
pessoas por dia.  
 
Atualmente, o local recebe aproximadamente 50 pessoas por mês, sendo que a maioria 
delas, munícipes. Alguns grupos independentes que possuem guias de birdwatching 
frequentam o local, atraídos pela visão do cinturão verde da cidade e pela abundância de 
espécies da região.  
  

 

Foto 131 – Parque Estadual Matas do Segredo. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Horto Florestal – Parque Florestal Antônio de Albuquerque em Campo Grande, 
MS. 
 

  
Foto 132 – Entrada principal do Horto Florestal. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 133 – Interior do Horto Florestal. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
O Horto Florestal está localizado no bairro Amambai em Campo Grande, na Avenida 
Ernesto Geisel. A avenida possui três pistas em cada sentido, que são separadas pelo rio 
Anhanduí, formado pela junção dos dois córregos Prosa e Segredo. Há sinalização na 
entrada do parque, mas não indicações ao longo da avenida. É possível chegar até o local 
utilizando transporte público, pois há pontos de ônibus próximos. 
 
A área de pouco mais de seis hectares passou a ser um parque no ano de 1956, já sob a 
responsabilidade da prefeitura. Atualmente, o órgão que administra e mantém o parque é a 
SECTUR. Ao todo são 19 funcionários que trabalham no Horto, 15 na parte administrativa, 
dois guardas e dois bibliotecários. 
 
A estrutura de lazer oferecida é dividida em duas áreas pela Avenida Fernando Côrrea da 
Costa, de um lado ficou o teatro de arena, que é conectado por uma passarela ao restante 
do parque. O local também oferece playground, biblioteca municipal, lanchonete, pista para 
caminhada, cancha de malha, cancha de bocha, estações de ginástica, espelho d’água, 
pista de skate e orquidário. Para atender ao público a estrutura oferece oito banheiros e 
quatro vestiários que necessitam de manutenção, porém estão sendo utilizados. 
 
O teatro de arena atrai a maior parte do público que frequenta o horto. Habitualmente, ao 
menos três finais de semana por mês, o espaço é utilizado para algum evento, que chega a 
reunir 600 pessoas nesses dias. Em geral são apresentações artísticas ou eventos 
esportivos, que envolvem a comunidade local e até mesmo moradores de outros municípios 
do estado. Atualmente, o estado de conservação do Horto Florestal é regular, carente de 
manutenção e reforma de parte da estrutura. 
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Praça Esportiva Belmar Fidalgo em Campo Grande, MS. 
 

  
Foto 134 – Entrada principal do Belmar Fidalgo. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 135 – Pista do Belmar Fidalgo. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
A Praça Esportiva Belmar Fidalgo está localizada na região central de Campo Grande, entre 
as ruas Barão do Rio Branco e Dom Aquino. São quatro acessos ao empreendimento, 
havendo adaptação para a entrada de portadores de necessidades especiais e um 
acréscimo da uma faixa de pedestre especialmente para atender os frequentadores da 
praça na rua Dom Aquino.  
 
O espaço é frequentado desde 1933, como um estádio de futebol, e em 1987 tornou-se uma 
praça esportiva. Pela conexão com as atividades físicas, o local está sob a coordenação da 
FUNESP. Ao todo são quatro funcionários que o administram e sete funcionários 
terceirizados que realizam a manutenção. 
 
A praça é aberta ao público de segunda à sexta-feira das quatro e meia às 21 horas; 
sábados, domingos e feriados o horário é das 5 da manhã até às 21 horas. 
 
Nas vias de acesso foram feitas adaptações para ampliar as vagas de estacionamento para 
os visitantes. O espaço físico do local é composto de duas quadras poliesportivas, arena de 
quadras de areia, pista de corrida, campo de futebol suíço, área para ginástica, playground, 
banheiros, duchas, bebedouro e sede administrativa. 
 
Alguns educadores físicos utilizam o local para ofertar aulas gratuitas ou pagas, geralmente, 
de crossfit, circuito funcional e calistenia. Além disso, as quadras recebem campeonatos 
amadores, de futebol e vôlei. A Fundação Municipal de Esporte desenvolve atividades 
abertas ao público também, aulas de ginástica, de dança e flag football (uma adaptação do 
futebol americano). 
 
Com essas iniciativas o movimento do parque tem aumentado nos últimos anos, atingindo a 
média de 800 visitantes por dia. A grande maioria dos visitantes são moradores do 
município, mas a parcela de visitantes de outras cidades do estado aumenta quando há um 
evento, como os campeonatos amadores de futebol que ocorrem no local. 
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Parque Ecológico Sóter em Campo Grande, MS. 
 

  
Foto 136 – Entrada principal do Parque Sóter. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 137 – Interior do Parque Sóter. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
O Parque Ecológico Sóter está localizado ao final da Avenida Nelly Martins, na Rua 
Cristóvão Lechuga Luengo, no bairro Mata do Jacinto em Campo Grande. Ao longo da 
Avenida, que dá acesso ao local, há placas indicando a localização do parque, a via possui 
três faixas em cada sentido, é bem sinalizada e possui ciclovia que chega até o parque. 
 
A inauguração do parque ocorreu em 2004, desde então ele está sob a administração da 
FUNESP. Para a manutenção do parque são empregados onze funcionários terceirizados, 
um administrador, um coordenador pedagógico e um professor de educação física.  
 
No Parque Sóter, a FUNESP tem desenvolvido atividades físicas para a população, como 
aulas de dança, de ginástica e funcional. Além disso, há grupos de ciclismo no município de 
iniciativa particular que fazem o trajeto pelo parque. A estrutura oferecida aos visitantes é 
composta de quadras poliesportivas, pista de skate e patinação, pista de corrida, 
playground, academia para terceira idade, estacionamento, receptivo e quatro banheiros. 
 
O fluxo de visitantes tem aumentado nos últimos anos, estima-se que atualmente passem 
pelo parque 500 pessoas diariamente, sendo quase todos do município de Campo Grande. 
O espaço é aberto ao público todos os dias, das 5 horas da manhã até às 21 horas. 
 
Projetado como parque modelo, as condições de conservação do parque são ruins, os 
banheiros estão depredados, há um sério problema de assoreamento no lago e ao longo de 
todo o parque há sinais de manutenção insuficiente.  
 

2.2.3. Atrativos de Turismo rural 
 
O Turismo rural é um tradicional segmento turístico na região e voltado a atender ao público 
local e regional especialmente. 
 
A oferta de atrativos de turismo rural em Campo Grande e Região Caminho dos Ipês se 
caracteriza por um volume expressivo de empreendimentos informais voltados ao 
funcionamento nos finais de semana e com grande oscilação na quantidade de day use 
comercializada em função da sazonalidade (visto que muito tem entre as suas principais 
atividades, aquelas praticadas em água – lagos, piscinas, cachoeiras e outros).  
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Nos últimos anos, nota-se que os empreendimentos de maior destaque no mercado são 
aqueles com mais investimentos realizados em ampliação e modernização da estrutura, 
manutenção constante e maior atenção na qualidade e variedade de alimentos ofertados em 
sua refeição (cientes do apelo gastronômico do negócio). 
 
De maneira geral, a divulgação e promoção destes empreendimentos são limitadas à 
indicação (boca-a-boca), com pouca e irregular participação em mídias sociais, baixa 
distribuição de folders e papelarias criadas geralmente, sem o apoio de profissionais 
especializados em arte ou criação gráfica, sendo muitas vezes desatualizada em ternos de 
preços e atividades. 
 
As informações destes atrativos foram obtidas em estudos e outras fontes de dados 
secundários ou ainda em visita in loco ao empreendimento, por entrevistas com gestores 
municipais ou proprietários. 
 

Estância Paraíso Tropical em Rochedo, MS. 
 
A Estância Paraíso Tropical fica a 11 km de Campo Grande, na divisa dos três municípios: 
Rochedo, Jaraguari e Campo Grande. A propriedade está registrada em Rochedo e existe 
desde 2010. 
 
O empreendimento possui uma estrutura ampla e bem conservada por meio de reformas e 
manutenção constante e paisagismo. 
 
Os principais destaques do local são: o lago artificial, piscina com tobogãs e bar molhado, 
quadra de areia, duas quadras de futebol gramado, refeitório, um chalé para locação com 
capacidade para 13 pessoas, com camas, ar condicionado, copa e churrasqueira própria, 
vestiários feminino e masculino, 27 banheiros ao todo, bar e lanchonete, funcionários que 
acompanham os visitantes até a cachoeira e à leiteria da propriedade. 
 

  
Foto 138 – Estrutura da Estância Paraíso Tropical. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 139 – Lago artificial da Estância Paraíso 
Tropical. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Foto 140 – Área de piscina da Estância Paraíso 
Tropical. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 141 – Campo de Futebol da Estância Paraíso 
Tropical. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
O local é visitado por 50 pessoas por semana, que buscam o day use, mas o principal 
método de comercialização do local é a locação fechada para eventos corporativos e retiros 
religiosos. Em todas as situações são oferecidas as refeições no local, comida típica 
mineira, com lanche da tarde. A maioria dos visitantes é de Campo Grande ou de outras 
regiões e Estados. Especialmente as locações são feitas por empresas de outros Estados 
como São Paulo e Paraná. 
 
A principal dificuldade do local é o acesso, pois a maior parte do trajeto é por uma estrada 
de terra sem manutenção e que não permite a passagem de carros pequenos. Há 
sinalização ao longo do caminho até o local e mesmo dentro da propriedade indicando o 
caminho para os atrativos. 
 
Foram confeccionados em 2010 folder e panfletos para a divulgação do empreendimento. 
Hoje, além do site, as mídias sociais, especialmente o Facebook e Instagram, são os 
principais mecanismos de promoção da Estância Paraíso Tropical. 
 
 

Fazenda Pontal das Águas em Campo Grande, MS. 
 

Localizada a 10 km de Campo Grande, a 
Fazenda Pontal das Águas exerce as 
atividades turísticas há mais de 15 anos, 
concomitantemente, com a pecuária leiteira. 
A fazenda possui uma área de 80 hectares 
banhada pelo Rio Pontal, e com uma 
reserva florestal utilizada para realização de 
trilhas e observação de pássaros nativos. 
Uma parcela deste perímetro, chamado de 
Santuário Ecológico, também é usada para 
soltura de animais silvestres em parceria 
com o CRAS/MS. 
 
Neste sentido, a proprietária está criando 
passeios específicos para este atrativo, 
como trilha e cavalgada. 
 

Por meio do day use, a fazenda disponibiliza comidas típicas (café da manhã, almoço e café 
da tarde), e a utilização de toda a estrutura com receptivo, loja de suvenires, restaurante, 

 
Foto 142 – Recepção da Fazenda Pontal das 
Águas. 
Fonte: Fazenda Pontal das Águas, 2017. 
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banheiros, estacionamento, piscinas, lagos para pesque e solte, campo de futebol e vôlei, 
redário, parque infantil, fazendinha (criação de aves, bovinos suínos, e caprinos) para farm 
tour28 e cachoeiras para banho.  
 
Ademais, o estabelecimento oferece outras atividades como passeio a cavalo, boia cross, 
trilhas ecológicas, ordenha, artesanato, culinária, escorrega no sabão, e alimentação de 
animais da fazenda.  
 

 
O empreendimento fica aberto nos sábados, domingos e feriados, fora destes períodos 
atende-se por meio de reserva para grupos. A capacidade de atendimento é de 150 pessoas 
por dia.  
 
A divulgação é realizada através do site da empresa, de folders/panfletos, anúncios em 
revista, outdoors, e de mídias sociais (Facebook e Instragram) e do Youtube. 
 
A estrutura da fazenda segue o estilo típico rural, e está em constante manutenção e 
limpeza. O local é recomendado para adultos e crianças sem restrição de idade, 
acompanhadas de seus pais ou responsáveis.  
 
Em relação à segurança, há coletes salva-vidas e capacete para os passeios de boia cross 
no rio e há profissionais treinados que monitoram todos os passeios. 

  

                                                 
28

 Turismo de fazenda. 

  
Foto 143 – Área de piscina da Fazenda Pontal das 
Águas. 
Fonte: Fazenda Pontal das Águas, 2017. 

Foto 144 – Cachoeira da Fazenda Pontal das 
Águas. 
Fonte: Fazenda Pontal das Águas, 2017. 
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Pousada Rural Cabanas do Pontal em Campo Grande, MS. 
 

A Pousada Rural Cabanas do Pontal é um 
empreendimento rural localizado a 45 km de 
Campo Grande e iniciou as atividades 
turísticas há nove anos.  
 
Antes, a propriedade abrigava apenas 
pequenas criações de animais e um 
pesqueiro privativo.  
 
O complexo possui uma área de 60.000 m² 
e está situado à margem do Córrego 
Ceroula. 
 
A comercialização é por meio do day use e 
diária de hospedagem, que incluem 
alimentação. Dessa maneira, os turistas 

podem usufruir da estrutura de atendimento da pousada rural, com 16 apartamentos em 
chalés de madeira, receptivo, restaurante, banheiros, estacionamento, piscinas, bar 
molhado, lagos com decks para pesque pague e para passeio, campo gramado de futebol e 
vôlei, redário, parque infantil, estrutura (com pontes suspensas) para arvorismo, e área de 
contemplação da flora e da fauna, principalmente de pássaros (birdwatching).  
 
A pousada fica aberta à visitação todos os dias da semana. Além da estrutura, o 
empreendimento oferece passeios a cavalo, passeios de charrete, arvorismo, tirolesa, 
caiaque, trilhas ecológicas, pesque e pague, convívio com animais rurais, e banhos no lago 
e no córrego. 
 
A capacidade de atendimento é de 32 
pessoas para hospedagem e de até 150 
pessoas no complexo (hospedagem mais day 
use) por dia. A divulgação é realizada através 
do site da empresa, de panfletos, de mídias 
sociais (Facebook e Instragram) e do 
Youtube. 
 
A estrutura do empreendimento segue o 
estilo rural e rústico, sendo construída 
predominantemente em madeira, e está em 
constante manutenção e limpeza.  
 
O local é recomendado para adultos e 
crianças sem restrição de idade, mas 
devidamente acompanhadas de seus pais ou 
responsáveis. Em relação à segurança, há 
equipamentos salva-vidas para os passeios no lago e há profissionais treinados que 
monitoram todos os passeios. 
  

 
Foto 145 – Pousada Rural Cabanas do Pontal. 
Fonte: Booking, 2017. 

 
Foto 146 – Área de piscina da Pousada Rural 
Cabanas do Pontal. 
Fonte: Booking, 2017. 
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Estância Vovô Dedê em Campo Grande, MS. 
 

A Estância Vovô Dedê, com área de 35 
hectares, é uma pousada rural localizada a 
25 km de Campo Grande. O 
estabelecimento iniciou as atividades 
turísticas em 1998. Antes, a propriedade 
era voltada ao extrativismo de madeira, à 
pecuária de corte e de leite.  
 
O empreendimento oferta os serviços de 
hospedagem e day use (com a opção da 
inclusão da alimentação), permitindo aos 
visitantes usufruírem de toda a estrutura da 
estância, que tem parte da sede 
preservada desde a sua construção na 
década de 1950. 
 

No empreendimento há quatro apartamentos, alojamentos, receptivo, restaurante, 
banheiros, estacionamento, três piscinas, lago com para pesque pague, campo de futebol e 
vôlei, redário, parque infantil, bosque para descanso ou camping, e reserva natural para 
trilha. Além disso, a estância oferece passeios de pônei e ordenha. 
 
O atrativo é aberto à visitação apenas aos 
sábados, domingos e feriados, tendo como 
horário de funcionamento para o day use das 
9:00 às 17:00 horas.  
 
A capacidade de atendimento é de 60 
pessoas para hospedagem e de até 200 
pessoas no complexo (hospedagem mais day 
use) por dia.  
 
O local também é disponibilizado para 
realização de eventos em grupos de 
empresas, escolares, de igrejas (retiros), 
entre outros.  
 
A divulgação é feita através de panfletos 
distribuídos em Campo Grande, do site e do Facebook. 
 
A estrutura do empreendimento segue o estilo rural, mantendo parte da originalidade desde 
a sua construção, e está em constante manutenção e limpeza. O local é recomendado para 
adultos e crianças sem restrição de idade, mas devidamente acompanhadas de seus pais 
ou responsáveis. 
  

  
Foto 147 – Estância Vovô Dedê (1). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Foto 148 – Estância Vovô Dedê (2). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Sítio Harmonia em Campo Grande, MS. 
 

O Sítio Harmonia é um empreendimento 
rural dedicado à produção de leite de cabra, 
localizado a 22 km de Campo Grande, no 
distrito de Rochedinho. 
 
O proprietário iniciou as atividades turísticas 
há dois anos, quando era estudante de 
gastronomia, momento em que decidiu 
oferecer o café da manhã regional, com 
comidas típicas, e promover a degustação 
dos queijos de cabra produzidos na 
propriedade.  
 
Seguindo os princípios do slow food29, de 
valorização dos alimentos naturais e 
regionais, o cardápio inclui café coado no 
pano, suco de laranja, ovo frito, arroz 

carreteiro, sopa paraguaia, bolos de fubá e cenoura, geleias, doce de leite, manteiga, pão 
caseiro, chipinhas assadas e queijos. 
 
O sítio fica aberto à visitação apenas aos domingos, tendo como horário de funcionamento 
das 8:00 às 12:00 horas, sendo que o café é servido das 8:30 às 10:30 horas. Em outros 
dias da semana, o proprietário atende somente grupos fechado a partir de 20 pessoas.  
 
A capacidade de atendimento é de 50 pessoas por dia, tendo uma média de visitação de 45 
pessoas, em função disso, é necessário fazer reserva antecipada. Após o café, há opção de 
visitar a criação dos caprinos e/ou descansar no redário.  
 
A divulgação é realizada apenas pelo Facebook. 
 
Inicialmente, o café era servido na varanda da sede e com o desenvolvimento da atividade, 
o proprietário construiu uma estrutura anexa para atender os visitantes com mais 
comodidade, com área suficiente para abrigar a capacidade supracitada, e com cozinha e 
banheiros independentes. O local é recomendado para pessoas de todas as idades que não 
possuam restrições alimentares (leite, lactose, glúten, etc.). 
 

Estância Joia em Campo Grande, MS. 
 
A Estância Joia, inicialmente, era uma chácara voltada à produção de hortifrúti, mas há 
quatro anos passou a ser aberta para visitações. A propriedade é localizada atrás do 
hospital São Julião na rodovia CG-060, Km 06, a partir da MS-010, estrada que interliga 
Campo Grande ao distrito de Rochedinho. 
 
Atualmente, é cobrado um passaporte de entrada dos visitantes, que dá direito a utilização 
das áreas comuns da Estância como as piscinas adulta e infantil, playground, quadra de 
esportes, mini zoológico (com animais oriundos do CRAS-MS), pomar, redário e aos dois 
tanques para a prática de pesca na modalidade pegue e solte e pegue e pague.  
 

                                                 
29 É um movimento e uma organização não governamental fundados por Carlo Petrini em 1986, tendo como 

objetivo promover uma maior apreciação da comida, melhorar a qualidade das refeições e uma produção que 
valorize o produto, o produtor e o meio ambiente. 

 
 

Foto 149 – Sítio Harmonia. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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A Estância Funciona de quinta a segunda-
feira, inclusive nos feriados. Além do lazer, 
o local oferece café da manhã pantaneiro 
que é servido somente com reserva. Aos 
domingos e feriados é ofertado almoço, por 
quilo, e nos demais dias, a La carte. 
 
Não é permitida a entrada de animais, por 
conta do Mini Zoo para controle de 
doenças, e caixas térmicas com bebidas e 
alimentos, que podem ser adquiridos no 
local. 
 
A Estância também aluga sua estrutura 
para eventos de segunda-feira a sábado e 
oferece pacote para passeios escolares 

onde são disponibilizadas as piscinas, mini zoológico, lanche, playground, quadra de areia, 
oficina de horticultura e culinária. 
 
A Chácara é um dos poucos atrativos de turismo rural com estruturas de acessibilidade por 
todo o terreno. A capacidade de atendimento é de 250 pessoas, conforme análise e alvará 
do Corpo de Bombeiros.  
 
O local possui estacionamento, três banheiros sendo um feminino, um masculino e um 
adaptado para portadores de necessidades especiais. O empreendimento possui extintores, 
boias, cercas nos tanques de pesca e profissional capacitado em primeiros socorros para 
segurança dos clientes.  
 
Ultimamente, o uso do atrativo é intenso, 
em média o lugar recebe 2.500 pessoas 
mensalmente, predominantemente famílias 
de Campo Grande, mas o empreendimento 
também recebe pessoas de outros 
municípios do Estado e outras regiões 
como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul.  
 
A principal forma de divulgação é feita por 
indicações dos clientes, mais a Estância 
também divulga em seu site, Facebook, 
panfletos e por meio de reportagens.  
 
Nos últimos cinco anos toda a estrutura foi 
reformada e existe o planejamento de investir na ampliação das piscinas e em vestiários. 
 
  

 
Foto 150 – Estância Joia. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Foto 151 – Área de pesca da Estância Joia. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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2.2.4. Atrativos de Ecoturismo e Turismo de Aventura 
 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês oferece variadas alternativas de ecoturismo e 
turismo de aventura desenvolvidas em propriedades rurais, destacando-se nas áreas de 
conservação ambiental como nas matas ciliares ao longo dos rios e em Reserva Particular 
do Patrimônio Natural – RPPN.  
 
As atividades de turismo de aventura estão em franco crescimento na capital e em seu 
entorno, sendo muito demandadas pela população campo-grandense para passeios e 
práticas de atividades esportivas, ao ar livre, em feriados e finais de semana. 
 
As provas de corridas e, principalmente, os desafios de Mountain Bike, organizados na área 
em estudo, são muito populares entre os visitantes internacionais, dentre eles paraguaios e 
bolivianos, cuja participação vem aumentando ultimamente. 
 
Em decorrência desta evolução do segmento turístico, uma série de outros 
empreendimentos vem concomitantemente se desenvolvimento como: agências de turismo 
especializadas em turismo de aventura, empreendimentos de educação ambiental, 
empresas voltados ao birdwatching e outras atividades de observação da natureza, além da 
oferta de alimentação (café da manha e produtos) pela agricultura familiar e outros 
impulsionados por esta demanda crescente.  

 
RPPN Vale do Bugio em Corguinho, MS. 
 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural 
Vale do Bugio é um atrativo especialmente 
voltado para o turismo contemplativo, 
aberto em 2006, em decorrência do apoio 
recebido das ONGs de preservação 
ambiental WCS e World Wide Fund for 
Nature30 - WWF. 
Estas ONGs patrocinaram a implantação 
da infraestrutura no atrativo com o intuito 
de incentivar a conservação da RPPN e de 
ali promover uma atividade sustentável, no 

caso o turismo.  
 
A RPPN Vale do Bugio faz divisa com a RPPN Gavião-de-Penacho e a ideia inicial era a 
comercialização integrada destes atrativos pela similaridade e complementariedade de 
ambos e pelo sua singularidade do mercado.  
 
O atrativo e está situado no distrito Taboco de Corguinho-MS, a 30 km do centro do 
município. O acesso até o local é feito apenas por estradas de terra e por se tratar de uma 
RPPN, os visitantes precisam de autorização, prévia, intermediada pela agência de turismo 
do Instituto Mamede. Geralmente, os grupos costumam chegar até lá de bicicleta. 
 

                                                 
30

 World Wide Fund for Nature - Fundo Mundial para a Vida Selvagem e Natureza 

 
Figura 8 – Logo da RPPN Vale do Bugio 

Fonte: Vale do Bugio, 2017. 
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Foto 152 – Cachoeira do Bugio. 
Fonte: RPPN Vale do Bugio, 2012. 

Foto 153 – Fenda na RPPN Vale do Bugio. 
Fonte: RPPN Vale do Bugio, 2012. 

 
No local há duas cachoeiras onde é permitido banho: Cachoeira do Mirante e Cachoeira do 
Bugio. O acesso a Cachoeira do Mirante é por uma trilha de 228 m e a para a Cachoeira do 
Bugio tem 466 m, apesar da curta distância há, nas duas trilhas, alguns trechos íngremes. 
Mesmo sem a disponibilidade de guias de turismo, o passeio é todo sinalizado por placas 
informativas desgastadas (fotos a seguir) e é possível ainda passar nos córregos que 
margeiam as trilhas. 
 

  
Foto 154 – Placa informativa das trilhas das 
cachoeiras da RPPN Vale do Bugio. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 155 – Trilha íngreme com acesso aos 
córregos na RPPN Vale do Bugio. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Também há uma fenda de rochas, cuja trilha de acesso tem 280 metros com nível 
moderado de dificuldade, que permite o acesso até a reserva Gavião-de-Penacho e onde é 
realizada a observação da fauna e flora destacando-se os animais silvestres, inclusive um 
ninho de gavião-de-penacho, macacos prego e bugio, antas, pacas, tatus, quatis, lobinhos e 
outros pássaros exóticos.  
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Foto 156 – Placa informativa da trilha da fenda da 
RPPN Vale do Bugio. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 157 – Sinalização ao longo das trilhas na RPPN 
Vale do Bugio. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
A infraestrutura se limita a uma cozinha, uma suíte e o alojamento com dois andares, sendo 
o andar de cima destinado a colchões e o de baixo é um redário, com dois banheiros, 
espaço para camping. Toda esta estrutura foi construída há sete anos e não recebe 
manutenção, o que impactou o seu estado de conservação.  
 

  
Foto 158 – Cozinha da RPPN Vale do Bugio. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 159 – Suíte da RPPN Vale do Bugio. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 160 – Alojamento da RPPN Vale do Bugio. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 161 – Banheiros da RPPN Vale do Bugio. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Aos visitantes são oferecidas as atividades de observação de pássaros, realizada nas trilhas 
feitas a pé ou de bicicleta, organizadas por uma empresa parceira do empreendimento. 
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Em visita in loco percebeu-se que apesar da gestão do atrativo não possuir um sistema de 
controle de visitações instalado, o seu uso é considerado fraco: quatro visitantes recebidos 
por mês. 
 
Sobre as formas de comercialização e divulgação empregadas, a RPPN Vale do Bugio é 
exclusivamente comercializada por meio da empresa parceira e a divulgação do atrativo 
limita-se ao um blog e perfil no Facebook, ambos com poucas postagens e desatualizadas. 

 
Bike Birding em Corguinho, MS. 
 

O Bike Birding é um produto premiado 
realizado por uma empresa especializada 
em observação de pássaros, a qual recebeu 
o Prêmio da Associação Brasileira das 
Operadoras de Turismo - Braztoa de 
Sustentabilidade, que possui a chancela da 
Organização Mundial de Turismo.  
 
É um passeio de três dias de duração, 
realizado em uma trilha de 125 km para 
bicicleta na região de Corguinho, passando 
pela RPPN Vale do Bugio, com uma 
autorização especial do proprietário. Dos 
125 km apenas 15 km são pavimentados. 
Para garantir o conforto e segurança dos 
turistas, como parte da atividade, é 

oferecido dentro do pacote um carro de apoio e um mecânico de bicicletas. 

 
Além disso, no pacote estão inclusas as refeições, camping na primeira noite e alojamento 
na segunda, que é feito na comunidade quilombola Boa Sorte. Ao ciclista também é ofertada 
a possibilidade de locação da bicicleta para participar do passeio.  
 
O pacote ainda inclui um guia capacitado para observação de aves, camiseta própria para 
ciclismo e bandana. A ideia de se locomover de bicicleta garante um meio de transporte não 
poluente e que não emite tanto ruído, o que é benéfico para a observação de pássaros. A 
riqueza da fauna da região atrai turistas de outros países para o passeio guiado. 
 
A empresa organizadora do passeio está desenvolvendo um curso de Ecoturismo de Base 
Comunitária com os moradores, para que eles consigam ter um incremento de renda 
hospedando e oferecendo produtos alimentícios para os turistas. 
 
O passeio é organizado de setembro a fevereiro (época de reprodução dos pássaros) e a 
quantidade de eventos realizados por ano varia em função da demanda e do calendário de 
feriados do ano, pois ele ocorre em dias que coincide um feriado com o final de semana, 
visto que são três dias no total.  
 

 
 Foto 162 – Bike Birding em Corguinho, MS. 
Fonte: Instituto Mamede, 2014. 
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Os passeios são preparados para atender 
15 ciclistas e em média são 12 ciclistas que 
realizam o passeio de cada vez. 
Questionados sobre a evolução do produto, 
há cinco anos a demanda era menor. Isto 
reflete o maior interesse por atividades 
físicas, ao ar livre e a observação da 
natureza, ocorrido nos últimos anos. 
 
A comercialização deste produto é 
exclusiva da empresa organizadora e a 
promoção se dá por meio de folders e 
panfletos distribuídos em hotéis, além da 
participação em feiras do segmento (como 
a AvistarBrasil) e da divulgação por meio da 
fan-page. 

 
Figura 9 – Divulgação do Bike Birding. 

Fonte: Instituto Mamede, 2014. 

 
Recentemente, o passeio bike birding passou a ser realizado também em Campo Grande, 
no Parque Estadual do Prosa, onde foram instaladas as primeiras placas de identificação de 
aves31 do município, constando o nome científico, o nome popular e informações das 
espécies que podem ser encontradas na área. 
 

Instituto Quinta do Sol em Corguinho, MS. 
 

 

O Instituto Quinta do Sol é um atrativo de 
ecoturismo especialmente voltado a atividades 
educacionais e de preservação do meio 
ambiente. Localizado a 65 km de Corguinho, no 
distrito de Taboco, o Instituto Quinta do Sol existe 
desde 2009 e tem sido ampliado por sua 
proprietária desde então. O acesso até o local se 
dá por estradas de terra sem manutenção, que 
dificultam a passagem de carros mais baixos.  
 
A proprietária do local é bióloga, pesquisadora e 
idealizou o atrativo para cursos e projetos de 
pesquisa de fauna e flora da região. Professores 
renomados de diversas áreas de ciências 
biológicas são convidados por ela para ministrar 
cursos no local, o que atrai estudantes de outros 
Estados e até de outros países.  

Figura 10 – Logo do Instituto Quinta do Sol. 

Fonte: Instituto Quinta do Sol, 2017. 
 

                                                 
31

 A instalação das placas é decorrente da parceria entre Imasul, a ONG WWF Brasil e o Instituto Mamede de 

Pesquisa Ambiental e Ecoturismo. Ao todo, dez locais de Mato Grosso do Sul, dentre eles cinco Unidades de 
Conservação gerenciadas pelo Imasul, receberão placas de identificação de aves. 
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Foto 163 – Cachoeira do Instituto Quinta do Sol. 
Fonte: Instituto Quinta do Sol, 2014. 

Foto 164 – Estrutura do Instituto Quinta do Sol. 
Fonte: Instituto Quinta do Sol, 2014. 

 
Além de possuir uma RPPN, o Instituto desenvolve cursos e projetos em parceiras com 
universidades e ONGs como a WCS Brasil. Os principais cursos são de ecologia tropical, 
permacultura e iniciação científica. A pesquisa de destaque em desenvolvimento é com 
queixada (Tayassu pecari), também conhecida como porco do mato. 
 
Ainda que os cursos e projetos ambientais sejam o carro-chefe do empreendimento, ali 
também são desenvolvidas atividades de birdwatching (sendo as araras os pássaros de 
maior incidência no local), camping ou hospedagem com café da manha e banho de 
cachoeira. 
  
A estrutura é composta por um receptivo, onde são feitas as refeições, incluídas nos 
pacotes do alojamento, espaço para camping, cinco alojamentos, inclusive com estruturas 
de construção sustentável (permacultura), oito banheiros e uma galpão onde são 
ministradas as aulas teóricas.  
 

  
Foto 165 – Banheiros do Instituto Quinta do Sol. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 166 – Construção Sustentável do Instituto 
Quinta do Sol. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
O local tem capacidade de receber 40 pessoas e oferece programas de turismo voluntário, 
em que pessoas vão para lá trabalhar por um determinado período e usufruem do 
alojamento e participam das pesquisas desenvolvidas no local. 
 
Apesar de já ter recebido um fluxo maior de visitantes em anos anteriores, atualmente o 
atrativo recebe em torno de 20 visitantes por mês, sendo a maior parte estudantes e 
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pesquisadores. O empreendimento sofre com a sazonalidade, sendo o período de maio a 
outubro o período de maior procura. 
 
Quanto à comercialização e divulgação, o atrativo só é comercializado diretamente no 
empreendimento, sem agências, intermediários ou outros pontos de vendas. A divulgação 
maior é por cartazes colados nas universidades além do perfil no Facebook, o qual é 
mantido atualizado e com postagens esporádicas. Ademais, também há folders do 
empreendimento, porém sem pontos de distribuição e estão disponíveis para os visitantes 
no atrativo. 
 

Pousada Sol Amarelo em Dois Irmãos do Buriti, MS. 
 

A Pousada Sol Amarelo, localizada no Distrito de 
Palmeiras em Dois Irmãos do Buriti, está a 50 km 
da sede do município com acesso pela MS 162, 
BR 262 e pela Estrada Parque Piraputanga, 
sendo 42 km de rodovia asfaltada e 8 km de 
estrada de terra.  
 
Na parte pavimentada, as pistas são simples de 
mão dupla em bom estado de conservação, não 
havendo buracos, ondulações, desníveis ou 
outros obstáculos que atrapalhe o deslocamento.  
 
As sinalizações são suficientes para o turista se 
localizar e chegar à pousada tranquilamente. Na 

parte de estrada de terra, poucos pontos do trajeto possuem buracos e estão desnivelados, 
mas não impedem o acesso. 
 
O empreendimento existe há mais de 30 anos e com nova direção há pouco mais de dois 
anos. Os serviços ofertados são a hospedagem e o day use, neles estão disponibilizados: 
quatro piscinas (uma infantil composta por um playground com toboágua, uma com 
hidromassagem e cascata, outra de biribol e a última piscina para adultos próxima ao 
playground aquático); sauna a vapor; lagoa natural com tirolesa; pedalinho; caiaque; redário; 
quadra de areia; campo de futebol; parede de escalada artificial; pesca no rio Aquidauana; 
salão de jogos; telescópio; e slackline.  
 

  
Foto 167 – Playground aquático da Pousada Sol 
Amarelo. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 168 – Margem do Rio Aquidauana usado para 
pesca na Pousada do Sol Amarelo. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Figura 11 – Logo da Pousada Sol Amarelo. 

Fonte: Pousada Sol Amarelo, 2017. 
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Foto 169 – Área de alojamento na Pousada Sol 
Amarelo (1). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 170 – Área de alojamento na Pousada Sol 
Amarelo (2). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
A pousada oferece quartos que abrigam até seis pessoas cada um, totalizando a sua 
capacidade de atendimento em até 115 pessoas por dia em 33 quartos. Ainda é possível 
comportar mais 90 pessoas para day use.  
 
A Pousada Sol Amarelo fica abera ao público de terça a domingo, e chega próximo a 100% 
de ocupação nos finais de semana da alta temporada (período de agosto a fevereiro). 
Entretanto, o movimento cai a 10% na baixa temporada.  
 
A maior parte dos turistas é oriunda da região entorno, majoritariamente de Campo Grande, 
seguido por turistas de outras regiões do estado, por estrangeiros (dos Estados Unidos, 
Holanda e Rússia principalmente) e por turistas de outros Estados.  
 
Cabe destacar que a maioria dos estrangeiros visita o local para atividade de birdwatching 
(observação de pássaros). Estes turistas vêm acompanhados por um guia turístico 
específico de Campo Grande, quem organiza e coordena grupos compostos por seis 
pessoas para a atividade. 
 
A pousada faz parcerias com chácaras vizinhas para realização de passeios de barco, 
trilhas guiadas (Sítio Arqueológico de Piraputanga, Pôr do Sol no Morro do Paxixi, Caminho 
das Antas), rapel, boia cross, e caminhadas ecológicas para grupos. 
 
O estado de conservação e limpeza das suas estruturas das acomodações é bom, não 
apresentam deteriorações que impeçam o uso. O local é recomendado para adultos e 
crianças sem restrição de idade, mas devidamente acompanhadas de seus pais ou 
responsáveis. Em relação à segurança, há equipamentos suficientes como boias e salva-
vidas, além de proteção em passarelas. 
 
O atrativo tem como forma de comercialização principal a venda direta no empreendimento, 
mas também é comercializada por uma agência de turismo em Aquidauana, especializada 
na Estrada Parque. Em termos de divulgação e promoção, o atrativo se limita a um site e 
está começando a vincular uma propaganda por rádio. 
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Toca do Ouriço Ecoaventura em Jaraguari, MS. 
 

A Toca do Ouriço existe há sete anos e está 
situada em Jaraguari, a 25 km do município e 33 
km de Campo Grande.  
 
O acesso pode ser realizado pela rodovia MS-244 
(saindo de Jaraguari a partir da BR-163), porém 
devido às condições de trafegabilidade e por não 
ser totalmente asfaltada é mais comum o acesso 
pela MS-010 (saindo de Campo Grande), onde a 
maior parte da estrada é asfaltada com pista em 
melhores condições. 
 
Nesta rota há apenas 3 km, de estrada vicinal, 
que não possui asfalto e apresenta falta de 
manutenção, com trecho de ondulações, atoleiros, 

sem acostamento ou sinalização. 
 
Voltada para atividades de ecoturismo e turismo de aventura, a propriedade tem 
infraestrutura para day use, camping e pernoite. É oferecido o arvorismo para adultos com 
sete plataformas de 130 metros de extensão e 15 de altura, além da atividade adaptada 
para crianças de 4 a 12 anos e atividade de cavalgada pelos campos da região.  
 
A fazenda conta com uma cachoeira de 80 metros de extensão e 20 metros de desnível, 
finalizando em um lago onde os turistas podem tomar banho, fazer o passeio de boia cross, 
que acontece em dois trechos do rio de 700 metros, e tirolesa com trecho de 130 metros e 
20 metros de altura.  
 
Também há a opção de trilha, que acompanha o rio em área sombreada de 700 metros em 
mata nativa, e de prática de mountain bike, que é realizada em uma pista de 10 km de 
extensão em área de mata, campo e cerrado, passando por um riacho. 
 
Outra opção de atividade disponibilizada pelo estabelecimento é a escalada e rapel negativo 
feitos em paredão artificial com 16 metros de altura montado em um pé de jatobá. Todas as 
atividades são acompanhadas por monitores e possuem equipamentos de segurança 
disponibilizados aos turistas, porém o empreendimento não possui certificações de 
segurança como a da ABETA. 
 
Sendo as atividades de tirolesa, arvorismo, boia cross e cavalgadas as mais procuradas 
pelos visitantes, visto que são famílias e, em maior parte, oriundos de Campo Grande, a 
propriedade oferece ainda: redário, piscina, quadra de vôlei, campo de futebol, mini fazenda, 
parquinho infantil e restaurante. São possíveis também realizar eventos de moto cross nas 
trilhas em meio à mata e campo, cascading (exploração progressiva de cachoeira) e 
corridas de orientação em 10 hectares de mata nativa, campos e cerrados. 
 

 
Figura 12 – Logo da Toca do Ouriço 
Ecoaventura. 

Fonte: Toca do Ouriço, 2015. 
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Foto 171 – Cachoeira na Toca do Ouriço. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 

Foto 172 – Sede da Fazenda na Toca do Ouriço. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 173 – Paredão de Escalada e Plataforma de 
Arvorismo na Toca do Ouriço. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
O empreendimento é privado e possui uma capacidade de atendimento estimada em 100 
pessoas por dia. Atualmente, 30 pessoas em média visitam o local por final de semana, 
sendo este volume de visitação muito aquém do observado pelo gestor do atrativo há cinco 
anos. De outubro a março é o período de alta temporada de visitação 
 
As visitas são geridas pelos próprios proprietários do local, por isso é necessário agendar 
com antecedência. O local está aberto à visitação de domingo a sexta, onde é proibido o 
consumo de bebidas alcoólicas. 
 
O atrativo emprega o site e Facebook para promoção e divulgação do empreendimento. 
Sendo as postagens no Facebook responsabilidade do proprietário do atrativo, nota-se que 
a página está desatualizada. 
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Caminho de Furnas do Dionísio em Jaraguari, MS. 
 

As Agências de Turismo de Aventura de 
Campo Grande organizam caminhadas na 
Comunidade Quilombola Furnas do 
Dionísio. Geralmente, o percurso é de 7 
km e contempla a estrada, trilha, morro, 
mirante e a margem do riacho que corta a 
comunidade chegando até a cachoeira, 
onde os turistas podem tomar banho. 
 
Nestes passeios um guia do local que faz 
parte da associação da comunidade os 
orienta os grupos para andar por lá.  
Normalmente o ponto de encontro é na 
Universidade Católica Dom Bosco - UCDB 
às 6:00 horas e o retorno é previsto para 
às 12:00 horas. 

 
Os grupos costumam ter até 25 pessoas e os passeios são realizados aos sábados, 
domingos ou feriados, sempre no período matutino. Os grupos são formados, 
principalmente, por campo-grandenses e residentes nos municípios próximos. É comum a 
presença de pessoas de outros Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná que 
estão no município de passagem e aproveitam para fazer o passeio. 
 
A predominância das pessoas é do sexo feminino e a idade média das pessoas que 
compõem o grupo é de 18 a 45 anos, muitos casais e famílias participam da aventura 
também.  
 
Além dos grupos de caminhadas e trilhas é comum também a presença de grupos de 
ciclistas, que praticam Mountain Bike, na comunidade. Inclusive são realizados eventos de 
competições dessa modalidade no local.  
 
Nesta comunidade também são 
organizadas expedições, anualmente, por 
Agências de grupos de proprietários do 
jipe Jimny da Suzuki, com patrocínio da 
concessionária de Campo Grande. 
Participam das trilhas no máximo 25 carros 
para fazer um circuito contemplativo, mas 
que exige dos motoristas a técnica para 
utilização do carro. O público desse evento 
são famílias, inclusive avós com netos, 
principalmente de Campo Grande e 
municípios próximos.   

 
 

 
Balneário Ribeirão Mantena em Ribas do Rio Pardo, MS. 
 
O Balneário Ribeirão Mantena, existe há 16 anos, e está localizado a 9 km da área urbana 
de Ribas do Rio Pardo/MS. O acesso é realizado por uma estrada de terra a partir da BR-
262, com sinais de boa manutenção, porém não há sinalização que oriente a localização ou 
a distância do empreendimento para quem desconhece o local. 

 
Foto 174 – Caminhada em Furnas do Dionísio. 
Fonte: Sopa de Pedra, 2017. 

 
Foto 175 – Clube Jimny nas Trilhas de Jaraguari. 
Fonte: Atitude, Aventuras e Desafios, 2017. 
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Com capacidade de atender 280 pessoas, segundo estudo ambiental em realização, a 
média de visitações é de 250 pessoas aos finais de semana e feriados, período de maior 
movimento no local.  
 
Por ser um empreendimento sob a gestão pública municipal, a entrada é gratuita e o atrativo 
é aberto de terça-feira a domingo das 8:00 às 22:00 horas. Depois do horário de 
encerramento somente àqueles que irão acampar podem permanecer no local.  
 
Na área, não é permitido som automotivo a fim de preservar a tranquilidade dos visitantes e 
devido a questões ambientais, como o impacto para os animais que habitam na região 
(antas, lobos, capivaras, pássaros e outros).  
 
A estrutura do Balneário limita-se ao estacionamento, banheiros feminino e masculino, 
bar/lanchonete, 20 quiosques com churrasqueiras e o Rio Mantena, que possui água limpa e 
propícia ao nado, cercado por gramado. 
 

  
Foto 176 – Estacionamento do Balneário Mantena. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 177 – Quiosques com churrasqueiras do 
Balneário Mantena. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 178 – Vista do Balneário Mantena. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 179 – Vista pela outra margem do Balneário 
Mantena. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Recentemente, a Prefeitura Municipal passou a investir na recuperação e revitalização do 
Balneário, com reformas e pinturas dos quiosques, bar, banheiros. A iluminação dos 
quiosques e do pátio foi restaurada, os chuveiros e a hidráulica foram trocados. Além disso, 
foram colocadas lixeiras por todo o balneário e realizadas as podas das árvores. 
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As atividades mais procuradas no Balneário são o uso dos quiosques e o banho no rio. A 
gestão municipal acredita ser possível e buscará incentivar a pratica de atividades como 
boia cross, caiaque, stand-up paddle e passeio de bike integrando o atrativo com trilhas da 
região. No entanto, não há estrutura para locação dos equipamentos necessários (boia, 
caiaque, bicicletas dentre outros) e por isso, para a prática das atividades, a pessoa deve 
leva-los. 
 

Uma atividade em crescimento em 
Ribas do Rio Pardo que envolve o 
balneário são as trilhas ecológicas de 
mountain bike cujas rotas, geralmente, 
levam ao balneário e passam por 
lugares históricos como a primeira usina 
hidrelétrica da cidade que existe desde 
1951. Estas trilhas são organizadas por 
um grupo de ciclistas da cidade que 
conta com 100 membros de Ribas de 
Rio Pardo e região. No último ano, seis 
eventos foram organizados, sendo o 
principal realizado em março, em 
comemoração ao aniversário da cidade. 
 

 
No local também é possível realizar birdwatching, sendo mais comumente avistados no 
empreendimento espécies como canários, araras, canindés e o choca barradas, que 
geralmente, aparecem em dezembro, além do bicudo, espécie rara que às vezes pode ser 
encontrado no Balneário. 
 
O estabelecimento não possui salva-vidas e a segurança é realizada somente aos finais de 
semana pela Polícia Militar, conforme solicitação da Prefeitura Municipal.  
 
A divulgação do Balneário Ribeirão do Mantena é realizada pelas redes sociais como 
Facebook e Instagram, além do planejamento da atual gestão municipal de participar de 
feiras para expor seus atrativos turísticos.  
 
Apesar da gestão do estabelecimento ser de responsabilidade da Prefeitura, foi identificado 
que este empreendimento se limita a uma única margem do rio. A outra margem é de uma 
propriedade privada, que também permite o acesso de turistas, onde tem lanchonete para 
atendê-los. Portanto torna-se necessária uma gestão compartilhada integrada do negócio. 
 

Cachoeira do Rio do Peixe em Rio Negro, MS. 
 
A Cachoeira do Rio do Peixe é a atração mais conhecida de Rio Negro e está localizada a 
22 km do município. Seu acesso é feito por uma estrada de terra, a MS-340 entre a MS-080 
e o Distrito Fala Verdade, que pertence ao município de Corguinho. Não há sinalização que 
indique a sua localização ou distância para quem desconhece o atrativo, porém é comum o 
uso do GPS para tanto, uma vez que o atrativo é facilmente encontrado por meio de 
aplicativos como o Google Maps. 
 
A cachoeira serve de divisa entre duas fazendas, cujos proprietários não têm interesse em 
explorar comercialmente o atrativo turístico, mas também não se opõem à prática de 
atividades de aventuras ali, visitações e banho ou mesmo a exploração comercial por outras 
empresas, como agências de turismo especializadas em rapel que hoje comercializam a 
Cachoeira do Peixe entre os seus produtos. 
 

 
Foto 180 – Ciclistas organizadores da trilha ecológica. 
Fonte: Grupo Pedalada Boiadeira, 2017. 
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Apesar de sua fama, não há nenhum tipo de estrutura no local. As pessoas são atraídas 
para a cachoeira por sua beleza, são 75 metros de queda, embaixo dela se forma uma 
piscina de variada profundidade e igualmente, ao longo do rio, são formadas piscinas 
naturais. 
 
Os visitantes deixam o carro estacionado em uma clareira aberta para isso e descem a pé 
para a queda da água por um caminho íngreme, escorregadio e sem apoio. Geralmente, as 
pessoas vão com alguém da região ou que já visitou a cachoeira, pois o acesso só é 
possível por um lado da propriedade. 
 

  
Foto 181 – Área usada para estacionamento na 
Cachoeira do Peixe. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 182 – Acesso íngreme da Cachoeira do Peixe. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 183 – Vista da Cachoeira do Peixe por baixo. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 184 – Cachoeira do Peixe vista de cima. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Em função da topografia e da beleza da queda d’água de 75 metros, empresas 
especializadas em turismo de aventura de Campo Grande realizam mensalmente atividades 
de rapel na Cachoeira do Peixe.  
 
Desconsiderando a época do inverno, quando o clima desfavorece a demanda por este 
produto, são realizados de um a dois eventos por mês. Neles, as empresas de turismo de 
aventura, montam toda a estrutura (desde o ponto de ancoragem e equipamento de rapel ao 
acampamento e preparo das refeições), uma vez que não há nenhuma infraestrutura no 
local, com exceção do apoio do caseiro da fazenda que providencia água, gelo e responde 
pela limpeza e destinação do lixo após a prática do rapel. 
 
Os grupos organizados para a prática do rapel, pelas empresas de turismo de aventura de 
Campo Grande, são de no máximo 20 pessoas. Os grupos partem de Campo Grande em 
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comboios ou se encontram no atrativo (no caso de visitantes vindos de outras regiões do 
Estado), ali é servido pela empresa café da manha, almoço e lanche da tarde. Além do 
seguro, todos os praticantes de rapel são acompanhados durante a atividade. 
 

  
Foto 185 – Rapel na Cachoeira do Rio do Peixe (1). 
Fonte: Rapel CG, 2017. 

Foto 186 – Rapel na Cachoeira do Rio do Peixe (2). 
Fonte: Trilha Extrema, 2017. 

 
 

Balneário da Neide em Rio Negro, MS. 
 
O Balneário da Neide está localizado a 3 km do centro de Rio Negro e existe há 
aproximadamente 20 anos. O local é um tradicional empreendimento para visitantes da 
região, oferecendo como principais atividades, o lazer e banho às margens do Rio Negro, 
que passa na propriedade com pequenas quedas d’água e uma parte rasa, chamada de 
prainha, onde as crianças costumam brincar. 
 
O local tem capacidade para até 200 pessoas e aos finais de semana, cerca de 100 
frequentadores visitam o empreendimento. A estrutura construída conta com quatro 
banheiros, uma lanchonete, uma varanda, área para camping e um local destinado para 
estacionamento. Para chegar até o rio, há uma escadaria formada pelas pedras do local 
com um corrimão de madeira, que é necessário devido à formação de limo. 
 

  
Foto 187 – Estrutura do Balneário da Neide. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 188 – Escadaria de acesso ao rio no Balneário 
da Neide. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Foto 189 – Rio Negro no Balneário da Neide. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 190 – Prainha no Balneário da Neide. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Visivelmente, percebe-se a falta manutenção tanto no local, quanto na estrada de terra que 
dá acesso até lá, porém o número de frequentadores aumentou em relação há cinco anos.  
 
O uso do atrativo é comercializado diretamente no empreendimento e sua divulgação se 
limita a placas, folder e panfletos distribuídos no atrativo. 
 

Balneário Novo Paraíso em Rio Negro, MS. 
 
Também conhecido como Balneário do Zé Domingos, o Balneário Novo Paraíso está a 18 
km do centro de Rio Negro. Há mais de 20 anos o empreendimento está em atividade e é 
um dos poucos balneários do município regularizado junto ao órgão estadual ambiental. 
 
Sua capacidade é de 100 pessoas, segundo a sua licença ambiental, porém, efetivamente, 
até 1.000 pessoas em um mesmo dia já frequentaram o empreendimento. Os principais 
destaques são as cachoeiras, que são formadas no encontro de dois rios que passam na 
propriedade. O rio é raso e permite que as crianças e famílias fiquem em suas pedras. 
 

  
Foto 191 – Cachoeiras no Balneário Novo Paraíso 
(1). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 192 – Cachoeiras no Balneário Novo Paraíso 
(2). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
A estrutura oferecida para o day use é formada por nove quiosques com churrasqueiras, 
dois banheiros, local destinado para estacionamento e camping, quadra de areia e o acesso 
até o rio com escadaria e corrimão. É cobrada uma taxa de quem leva comida e bebida para 
o lugar, pois há uma lanchonete que vende bebidas, e onde podem ser locadas boias.  
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Foto 193 – Estrutura do Balneário Novo Paraíso. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 194 – Escadaria de acesso ao rio no Balneário 
Novo Paraíso. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Para a hospedagem no local, há três quartos com ar condicionado e banheiro 
compartilhado, com camas, de casal e solteiro, até mesmo frigobar. O movimento tem 
aumentado nos últimos anos e a quantidade média de pessoas por final de semana é de 50 
pessoas em baixa temporada e até 200 entre dezembro e fevereiro. 
 
A entrada no balneário é comercializada diretamente no empreendimento e sua divulgação 
é restrita a um perfil no Facebook, que é mantido atualizado, e folders e panfletos 
distribuídos no atrativo. 
 

Fazenda Piana em Sidrolândia, MS. 
 

A Fazenda Piana está situada a 30 km do 
município de Sidrolândia com acesso pela 
BR 060, sendo 24 km de rodovia asfaltada 
e 6 km de estrada de terra.  
 
A área onde está situada a fazenda foi 
adquirida há 10 anos pelo proprietário do 
empreendimento, que tinha como objetivo 
promover o turismo rural, especificamente 
para realizar passeios de jipes e outros 
veículos de aventura (motos e automóveis 
com tração 4x4), e almoços para os 
participantes. 
 

Posteriormente, o empreendedor construiu a lagoa, que atualmente possui um bar molhado, 
e outras estruturas como quadra de futebol, tirolesa, ponte pênsil, quadra de areia, tobogã, 
deck bar, churrasqueiras, playground, casa na árvore (do Tarzan) e chalés e ocas para 
pernoite. 
 

 
Figura 13 – Logo da Fazenda Piana 

Fonte: Fazenda Piana, 2016. 
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Foto 195 – Deck-bar e lagoa da Fazenda Piana. 
Fonte: Fazenda Piana, 2017. 

Foto 196 – Bar molhado e lagoa da Fazenda Piana. 
Fonte: Fazenda Piana, 2017. 

  
Foto 197 – Piscina da Fazenda Piana. 
Fonte: Fazenda Piana, 2016. 

Foto 198 – Casa do Tarzan da Fazenda Piana. 
Fonte: Fazenda Piana, 2016. 

 
A forma de comercialização é por meio do day use cobrado por pessoa com almoço ou sem 
almoço incluído, pois é permitida a entrada de alimentos, mas as bebidas devem ser 
adquiridas no local. Para o uso das churrasqueiras, é cobrada uma locação adicional à 
entrada. Da mesma forma, o pernoite é cobrado na forma de diárias com preços 
diferenciados para chalés, ocas e camping, sendo em todos incluídas as refeições: café da 
manhã, almoço e jantar.  
 
Para a divulgação da Fazenda Piana são distribuídos folder, o atrativo possui um site 
atualizado, Instagram e uma fan-page no Facebook atualizada e com mais de 100 boas 
avaliações.  
 
As atividades mais procuradas são o banho de piscina e na lagoa, almoço e lazer. A 
fazenda também conta com pistas para Motocross, quadrículos, e mountain bike, para essas 
atividades e trilha (11 km) com moto e veículos 4x4, onde o turista deve levar seu 
equipamento. 
 
O empreendimento fica aberto ao público aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h 
no caso do day use. A capacidade de atendimento é de 3.000 pessoas por dia, e tem 
recebido em média 600 pessoas por final de semana, tendo maior movimento durante os 
meses de calor, entre novembro e março. Em relação à origem dos visitantes, há a 
predominância dos campo-grandenses, seguidos por turistas de outras regiões do estado, e 
também há grupos de paraguaios que quinzenalmente visitam o local e desfrutam da sua 
estrutura e serviços. 
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As instalações da Fazenda Piana apresentam ótimo estado de conservação e limpeza, 
ademais, o proprietário tem investido constantemente na manutenção e na melhoria dos 
seus atrativos. O empreendimento é recomendado para adultos e crianças sem restrição de 
idade. Em relação à segurança, há equipamentos suficientes como boias e salva-vidas. 
 
Em função da estrutura existente, o local também é utilizado para treinamentos policiais e de 
militares. 
 
O empreendimento também é usado para eventos esportivos, cuja popularidade e 
capacidade de atrair visitante de fora da região e do Estado vêm crescendo muito nos 
últimos anos, como a Corrida AFF Maria e o Desafio Seis Horas de Mountain Bike. 
 
A Corrida AFF Maria em 2017 será a quarta edição. Organizado por uma empresa privada 
de eventos de corrida de Campo Grande, o evento de corrida de obstáculos se iniciou em 
2014 com 200 participantes e em decorrência de indicações e da própria divulgação, em 
2017 o evento será destinado para 400 participantes e ainda assim, a demanda de 
participantes que não conseguiram se inscrever cresceu.  A corrida tem um percurso médio 
de 6 km do circuito, onde o corredor passa por trechos de lama, mato, morros, água e outros 
obstáculos. 
 

  
Foto 199 – Corrida AFF Maria na Fazenda Piana (1). 
Fonte: VO2 Corrida de Rua, 2016. 

Foto 200 – Corrida AFF Maria na Fazenda Piana (2). 
Fonte: VO2 Corrida de Rua, 2016. 

 
O Desafio Seis Horas de Mountain Bike é o 
primeiro circuito de revezamento realizado 
em todo o Estado do Mato Grosso do Sul. 
A prova foi criada para ser disputada em 
três categorias: solo (individual), duplas 
(em revezamento) e quartetos (em 
revezamento).  
 
O circuito tem aproximadamente cinco km 
e passa por belíssimas paisagens e trilhas 
desafiadoras, exigindo além de preparo 
físico estratégia para realizar o maior 
número de voltas dentro das seis horas de 
competição, o atleta que completar o maior 
número de voltas no circuito é o campeão. 
Encerrando o evento, após as premiações, 

é realizado um show musical. 
 

 
Foto 201 – Desafio 6 horas na Fazenda Piana. 
Fonte: Atitude Aventuras & Desafios, 2016. 
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O primeiro evento foi organizado para 270 atletas, o segundo será de 500 participantes e 
geralmente, em seis horas, depois de abertas as inscrições. O número de pedidos de 
inscrição já atinge 100% da capacidade de atendimento do evento, havendo uma extensa 
demanda reprimida.  
 
O que limita a ampliação do atendimento é justamente o modelo de prova (nas maratonas 
são 800 atletas) e organização. Quanto aos atletas, há visitantes estrangeiros (em maior 
parte do Paraguai e Bolívia) e de fora do Estado do Mato Grosso do Sul em especial São 
Paulo. O perfil dos atletas padrão é do sexo masculino, com idade média de 35 anos, nível 
superior e levam consigo família e amigos, dobrando o número de pessoas presentes nos 
eventos. Este tipo de provas cresce no Estado do Mato Grosso do Sul, sendo constatada 
uma elevada taxa de fidelidade e indicação dos participantes das provas. 
 

Região do Cerro Corá em Sidrolândia, MS. 
 
O Cerro Corá é um roteiro da zona rural de Sidrolândia, seu acesso se dá pela BR-060. A 
região tem estradas de terra, florestas, serras e cachoeira escondida. A travessia é de 40 
km, aproximadamente, e passa por diversos terrenos declinados com descidas fortes e 
subidas acentuadas, passando por riachos, serras e mirantes. Portanto é um destino 
bastante comum entre os grupos de ciclistas que praticam Mountain Bike. 
 

  
Foto 202 – Mountain Bike no Cerro Corá. 
Fonte: Sopa de Pedra, 2012. 

Foto 203 – Caminhada de travessia do Cerro Corá. 
Fonte: Sopa de Pedra, 2017. 

 
Além dos praticantes de Mountain Bike, a região costuma receber uma vez por mês grupos 
de caminhadas formados por empresas especializadas em turismo de aventura. Cada grupo 
tem até 25 pessoas e vai aos finais de semana e feriados durante a manhã. Normalmente a 
travessia, quando realizada em um único dia, tem a distância de 13 km, pela estrada de 
terra, cruzando florestas, margeando a Serra de Maracaju até a cachoeira escondida. Neste 
passeio a agência oferece café da manhã rural feito na fazenda e termina com almoço em 
uma churrascaria na cidade de Sidrolândia. 
 
Pelo menos uma vez a cada três meses são organizados grupos de caminhada com 
pernoite para uma travessia mais longa, descendo a serra em 12 km de percurso no 
primeiro dia, acampamento e no outro dia, são mais 10 km de travessia. Esses passeios 
tiveram início no ano de 2016 e o carro de apoio deixa o grupo no ponto de partida do 
passeio e resgata no final na estrada que chega ao Parque de Exposição em Sidrolândia, 
levando até o restaurante para o almoço e término da aventura. 
 
A divulgação dos passeios na região é feita pelo Facebook e Instagram, e a comercialização 
é realizada pelo aplicativo de comunicação WhatsApp e por telefone. 
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Voo Livre (parapente) em Sidrolândia, MS. 
 

  
Foto 204 – Rampa do Prefeito em Sidrolândia. 
Fonte: Guia 4 ventos, 2017

32
. 

Figura 14 – Localização das Rampas do Prefeito, 
do Oeste do Italiano e Pingo de Ouro. 

Fonte: Guia 4 ventos, 2017. 
 
O Voo Livre (parapente) começou em Campo Grande no ano de 1991. O esporte foi trazido 
da Europa por um membro do grupo de amigos que fazia canoagem de corredeira em 
Rochedinho e Corguinho, na época. Por tratar-se de uma atividade muito nova no período 
houve uma grande procura das pessoas interessadas pelo esporte. Foi então que surgiu de 
transformar o esporte em um negócio, criando a primeira e única instituição de ensino de 
voo no Estado de Mato Grosso do Sul até hoje. 
 
Hoje em dia, a escola oferta aulas de instrução e formação de pilotos, que duram em torno 
de 3 a 4 meses, com aulas teóricas realizadas no Parque das Nações Indígenas e práticas 
realizadas aos finais de semana em uma rampa fechada, localizada em Rochedinho na 
propriedade da escola.  
 
Anualmente, a escola forma em torno de 25 pilotos que, em sua maioria, se mudam para 
outros Estados para trabalhar na área, por isso no Estado a disponibilidade de pilotos é 
insuficiente para atender a demanda existente para os passeios de voo livre. 
 
Além das aulas, são realizados passeios de voo duplo livre (muito demandado por turistas), 
em rampas no topo das serras, e voo duplo com paramotor, que permite a decolagem em 
terreno plano. A duração média do voo é de 20 minutos e a escola disponibiliza a filmagem 
para os clientes. É possível realizar até quatro voos por dia, em dias de condições 
meteorológicas boas, a limitação de atendimento se deve à insuficiente quantidade de 
pilotos capacitados para realizar o passeio.  
 
Os turistas para a prática do voo têm origem diversificada, além de campo-grandenses há 
pessoas do interior do Estado, com destaque para Corumbá, e os que vêm de fora do 
Estado sendo a maior parte de São Paulo e Rio de Janeiro, onde o voo livre é uma atividade 
tradicional, e Paraná. 
 
Geralmente, o turista de outros Estados aproveita a viagem para a região de Campo Grande 
para fazer o voo, mas também existem os que vêm, ao destino, motivados pelo passeio, já 
que é comum ao praticante do esporte buscar voar em diferentes localidades.  
 
O grau de fidelização desta atividade é alto e, por tanto, a indicação trata-se da principal 
divulgação do esporte. É comum àqueles que realizam o voo duplo panorâmico retornar 

                                                 
32

 http://www.guia4ventos.com.br/rampas-do-brasil/62-rampas-de-voo-livre-ms/349-rampa-do-prefeito-
sidrolandia-ms- 
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como aluno em busca de novos voos com maior altitude, condições mais difíceis como 
horários diferentes, condições do tempo e rampas variadas. 
 
Na década de 90, a procura por aulas de parapente era maior ao passeio, porém, há dois 
anos esse comportamento mudou. A busca por aulas tem diminuído, devido à crise 
financeira do país, já que os investimentos com aulas e aquisição de equipamentos dessa 
modalidade são altos. Os passeios de voo se mantiveram na média dos anos anteriores. 
 
A primeira rampa a ser utilizada no voo livre é o Morro do Ernesto, localizado na propriedade 
privada Fazenda Córrego Limpo na região de Campo Grande. Atualmente, as rampas mais 
utilizadas de decolagem e pouso de voo livre do Estado estão localizadas na Serra de 
Maracaju na região de Sidrolândia. 
 
As rampas usadas para a atividades foram abertas pela escola, mediante autorização dos 
proprietários das áreas, que geralmente, não solicitam contrapartida financeira pelo uso da 
mesma.  
 
As Rampas do Prefeito, do Oeste do Italiano e Pingo de Ouro estão localizadas na mesma 
serra em Sidrolândia, apenas em direções diversas. Todas possuem 200 metros de altura e 
o terreno é gramado natural. O acesso é realizado pela BR-060, saindo de Campo Grande, 
passando 15 km da cidade de Sidrolândia na saída para Nioaque entrando em estrada de 
terra por 5 km com boas condições, cascalhada pista simples e sem acostamento. A Rampa 
do Prefeito é a única que possui estrutura de banheiro e receptivo.  
 
Uma restrição dessa atividade na Região Caminho dos Ipês é a predominância do relevo 
plano e a baixa altura das rampas, em torno de 200 metros. Esses fatores motivaram o 
avanço do voo com paramotor nessa região. No período chuvoso, a demanda pela atividade 
é menor, consolidando a sazonalidade da prática do esporte.  
 
A divulgação tanto das aulas quanto dos passeios é realizada no site da escola e nas mídias 
sociais, como Facebook e Instagram. Além desses, é utilizado também o aplicativo de 
comunicação Whatsapp onde são realizadas as comercializações das modalidades 
oferecidas. 
 

Reserva Canindé em Terenos, MS. 

 

A Reserva Canindé é um balneário privado localizado a 
21 km do município de Terenos com acesso pela BR 
262, sendo oito km de rodovia asfaltada e 13 km de 
estrada de terra e com constante manutenção, 
executada pelo proprietário do atrativo. Ao longo de 
todo o trajeto há sinalização indicando a distancia e a 
direção da Reserva Canindé. 
 
O estabelecimento iniciou as atividades com agricultura 
(produção de banana) e posteriormente incluiu as 
atividades turísticas que predominam até o momento. O 
proprietário iniciou os investimentos em 2005 e abriu 
para visitação em 2009. 
 

Figura 15 – Logo da Reserva Canindé. 

Fonte: Reserva Canindé, 2015. 
 
O empreendimento disponibiliza aos visitantes o uso de sua estrutura com: piscina de 2.400 
m² de água natural corrente, toda calçada, com constante troca de água, esguichos por 
gravidade em sua volta; piscina rasa com chafariz; playground; represa para pescaria 
(espécies nativas: cará, lambari, bagre, traíra, joaninha); espaço para caminhada e 
integração com a natureza, 40 quiosques (com ganchos para utilização de redes, mesa, 
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banco, churrasqueira e energia elétrica), dois ranchos (com ganchos para rede, mesa, 
banco, churrasqueira, energia elétrica, pia e freezer), e banheiros. 
 
Há uma trilha com origem em Campo Grande que liga a BR 262 à BR 060 e que passa pelo 
local, chamada de Trilha Canindé, percorrida principalmente por ciclistas, que por 
transitarem pelo local, acabam utilizando as instalações para descanso e consumo de 
alimentos e bebidas. 
 
A Reserva Canindé é comercializada diretamente no empreendimento, por meio do day use 
cobrado por pessoa para usufruir toda a sua estrutura sem a cobrança de serviços 
adicionais. É permitido levar bebidas e alimentos, contudo, há uma lanchonete que oferta 
porções e bebidas, além de produtos complementares como carvão, gelo, espetos, etc. 
 
Não há pousada nem é possível acampar no local. O horário de funcionamento é restrito 
aos sábados, domingos e feriados. Entre os meses de maio e julho, época mais fria do ano, 
o estabelecimento suspende as atividades para manutenção e reformas. Neste ano de 2017 
está previsto a construção de mais 15 quiosques e uma conveniência para atender os 
visitantes. 
 

  
Foto 205 – Piscina natural da Reserva Canindé. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 206 – Estrutura de quiosques da Reserva 
Canindé. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
A capacidade de atendimento do estabelecimento é de aproximadamente 250 pessoas por 
dia. A Reserva Canindé tem recebido cerca de 300 visitantes por semana (sábado e 
domingo) quando o tempo está favorável, com sol e calor. E a maior parte, dos visitantes 
que frequenta o local é de Campo Grande, e o restante é de outros municípios vizinhos. A 
divulgação é realizada por meio de anúncio em uma rádio (de grande audiência) da capital, 
por panfleto, pelo site e mídias sociais (Facebook e Instagram). 
 

Região do Cachoeirão em Terenos, MS. 
 
A região do Cachoeirão está localizada a 49 km do município de Terenos com acesso pela 
BR 262, sendo 43 km de rodovia asfaltada e 6 km de estrada de terra, com constante 
manutenção, onde há a presença de animais durante o trajeto, como tamanduá, tatu e 
cobra.  
 
Há quatro balneários principais, todos privados: Balneário Riacho Doce, Balneário Cantinho 
do Céu, Balneário Cachoeirão “do Carlão”, e Raio de Sol Balneário e Pesqueiro.  
 
As piscinas de águas naturais oriundas do Rio Cachoeirão é o principal destaque. Os 
balneários da região oferecem serviços similares: day use, camping, e pousada, com 
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exceção do Balneário Riacho Doce que oferece os dois primeiros. A comercialização é feita 
diretamente com os proprietários ou administradores. 
  
O complexo tem capacidade de abrigar aproximadamente 1.000 pessoas por dia. A 
quantidade média de visitações é de pouco mais de 200 visitantes por final de semana, 
somando todos os empreendimentos, tendo Campo Grande como origem da maioria. 
 

  
Foto 207 – Estrutura do Balneário Cantinho do Céu. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 208 – Piscinas naturais do Balneário Cantinho 
do Céu. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 209 – Estrutura do Balneário Riacho Doce. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 210 – Piscinas naturais do Balneário Riacho 
Doce. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Em relação à hospedagem, as estruturas dos balneários carecem de manutenção e 
melhorias, pois não oferecem conforto e comodidade suficientes aos visitantes: não há 
banheiros privativos e climatização em todos os apartamentos. O acabamento das 
acomodações é modesto, com a maior parte sem revestimento e pintura.  
 
Quanto à área de lazer, os atrativos limitam-se às piscinas de água naturais, às quadras 
esportivas de areia, aos quiosques e às churrasqueiras. Especificamente, o Balneário 
Riacho Doce possui uma pista de speedway (pista oval para motociclismo) e 
esporadicamente promove eventos da categoria. 
 
A maior parte dos pátios não possuem gramados ou outro tipo de vegetação, o que dificulta 
a limpeza em função da poeira gerada. As estruturas de quiosques e churrasqueiras não 
possuem cobertura completa nem pias individuais com água encanada para higienização 
das mãos ou alimentos. 
 



Situação Atual e Mercado Potencial 

Plano de Marketing de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 

133 

 

 

Atualmente, a região oferece poucos diferenciais competitivos e possui baixa atratividade 
em função das suas instalações modestas, sendo o reflexo disso, o preço baixo cobrado 
para o day use em comparação a outros balneários de Campo Grande e Região Caminho 
dos Ipês. 
 

Caminho Rural de Santo Antônio em Terenos, MS. 

 
O Caminho Rural de Santo Antônio foi desenvolvido a partir da observação e da experiência 
vivenciada pelos proprietários de uma empresa de caminhadas rurais de Campo Grande em 
passeios semelhantes como o Caminho das missões (RS), Caminho do Sol (SP) e Caminho 
da Luz (MG), já consolidados e que acontecem todos os anos. Além disso, os clientes da 
empresa, que já caminham e participam frequentemente de seus eventos, passaram a 
solicitar para que fosse criado um caminho que servisse de treino àqueles que iriam para o 
Caminho de Santiago da Compostela na Europa.  
 
Inspirado nesta oportunidade de mercado, o Caminho Rural de Santo Antônio é percorrido 
praticamente todo em zona rural das cidades de Campo Grande e Terenos. Dos 54 km 
totais de caminhada durante dos três dias, apenas 3,5 km são realizados em área urbana 
das cidades.  
 
O nome do passeio é uma homenagem ao padroeiro desses municípios e trata-se de uma 
caminhada contemplativa que passa por estradas de terras, pequenas propriedades que 
servem para abrigo e riachos. 
 
A peregrinação é realizada em três dias com saída em Campo Grande e ponto de chegada 
o Santuário de Santo Antônio de Pádua em Terenos, criado em 19 de dezembro de 1956 e 
possui uma relíquia deste Santo. 
 
A saída da caminhada é às 8:00 horas, da frente da UEMS e é realizada até às 15:00 horas, 
quando chega a uma pequena propriedade rural localizado no assentamento Conquista. 
Neste primeiro dia o percurso é de aproximadamente 20 km e durante esse trajeto são feitas 
ao menos duas paradas em riachos para os turistas descansarem e se refrescarem.  
 
Na manhã seguinte, a saída é em direção a Terenos com distância de 24 km e parada às 
16:30 horas em outra propriedade rural já na região da cidade destino. Durante a caminhada 
deste dia, também são feitas paradas em riachos para os peregrinos se banharem. No 
último trecho, são percorridos 10 km quando chegam ao Santuário e são recebidos pelo 

  
Foto 211 – Caminho Rural de Santo Antônio. 
Fonte: Sopa de Pedra, 2017. 

Foto 212 – Chegada ao Santuário Santo Antônio de 
Pádua, em Terenos. 
Fonte: Sopa de Pedra, 2017. 
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pároco, que dá uma benção e onde são feitas as entregas de certificados e bottons de 
participação pela agência de turismo.  
 
Durante todo o passeio, a empresa disponibiliza carro de apoio aos caminhantes que passa 
pelo grupo pelo menos uma vez ao dia para oferecer qualquer tipo de ajuda necessária e 
oportunidade de desistência, além disso, é responsável por carregar o material de 
acampamento até o próximo ponto de parada, permitindo que os peregrinos carreguem uma 
mochila menor apenas com água e alimentos para lanches.  
 
Depois de realizados os testes das rotas que compõem o Caminho de Santo Antônio pelos 
proprietários da empresa, o evento inaugural com peregrinos foi realizado no mês de Abril 
de 2017, no feriado da Páscoa. Ao todo, 10 caminhantes participaram desse evento e, de 
acordo com a empresa organizadora a programação é para a realização de, ao menos, 
quatro desses passeios por ano com turmas de até 15 pessoas.  
 
Este atrativo é capaz de atrair pessoas de todas as regiões do Brasil para participar. 
Portanto, além dos campo-grandenses e as pessoas que vêm do interior do Estado para o 
passeio, existem aqueles que viajam pelo Brasil e outros Países em busca desses tipos de 
atrativos. 
 
A divulgação dos passeios na região é feita pelo Facebook e Instagram, e a comercialização 
é realizada pelo aplicativo de comunicação WhatsApp e por telefone. 
 

Caminhada Rural da Lua Cheia em Campo Grande, MS. 
 

O passeio consiste em uma caminhada de 
9 km em ritmo tranquilo por estradas rurais 
sob a luz da Lua Cheia. É uma atividade 
com menor exigência física, desenvolvida 
para iniciantes, crianças e pessoas 
voltadas à observação noturna de animais 
de hábitos noturnos. 
 
O percurso é todo realizado em estradas 
rurais em Campo Grande. No 7º quilometro 
da caminhada é feita uma parada na antiga 
Fazenda Cerro Porã, que hoje é a 
Associação Comunitária Rural Nova Era e 
Terra Boa (localizada a 20 km do centro 
urbano de Campo Grande) para um lanche 
tipo café colonial, preparado pelos 

moradores da comunidade, empregando os produtos orgânicos produzidos pelos próprios. 
Nesta oportunidade são comercializados pães, queijos, doces, pimentas, frutas e verduras 
produzidos pelas famílias dos assentamentos da região.  
 
Este passeio é organizado por uma agência específica e acontece em todos os sábados ou 
feriados com lua cheia. O grupo é limitado em até 25 pessoas e conta com um carro de 
apoio e três guias que caminham com os turistas. 
 
A divulgação dos passeios na região é feita pelo Facebook e Instagram, e a comercialização 
é realizada pelo aplicativo de comunicação WhatsApp e por telefone. 
 

Desafio de Mountain Bike no Distrito de Rochedinho em Campo Grande, MS. 
 

 
Foto 213 – Caminhada da Lua Cheia. 
Fonte: Sopa de Pedra, 2017. 
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Há quatro anos, alguns atletas de 
Mountain Bike, que participavam de provas 
fora do Estado de Mato Grosso do Sul, 
sentiram a necessidade desses eventos 
dentro do Estado, onde ainda não havia.  
 
Desde então se reuniram e passaram a 
realizar eventos de competições dessa 
modalidade. Hoje existem vários grupos 
organizadores de provas de Mountain Bike 
no Estado e outros de fora atuando no 
mercado. 
 
No início, apenas 300 pessoas se 
inscreviam e hoje o crescimento é limitado 
pelos próprios organizadores. No último 

evento organizado, o número de inscritos foi limitado a 800 atletas e, mesmo assim, não foi 
o suficiente para suprir a demanda existente. Esse número foi limitado para manter a 
segurança e bom desenvolvimento das provas.  
 
São realizados em média três eventos por ano, sendo duas maratonas que contam com até 
800 pessoas e um circuito que suporta até 500 atletas e, em todos esses eventos existem 
pessoas que querem participar, mas não tem vagas disponíveis.  
 
Em Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, além da prova realizada na Fazenda Piana, 
entre o distrito de Rochedinho (Campo Grande) e de Furnas (Jaraguari), é realizado uma 
vez por ano o evento “Nas trilhas de Rochedinho” em estradas de terra, trilhas naturais, 
riachos, matas, propriedades particulares e estradas em área urbana, com percurso de 
longa distância, com categorias Pró (100 km) e Sport (40 km) que largam separadamente 
conforme programação.  
 
A categoria Pró é voltada para os atletas que possuem condicionamento físico e técnica, 
direcionada para um público limitado, em torno de 150 participantes nessa modalidade. A 
Sport é para aqueles que não têm o conhecimento técnico aprofundado, mas têm 
condicionamento físico, com 500 pessoas em médias nas provas.  
 
Recentemente, o grupo organizador criou também a categoria Turismo que são trilhas de 
percurso menores de até 25 km e que não tem premiação, por não se tratar de competição 
e sim de um passeio contemplativo. Aproximadamente 100 pessoas se inscrevem nessa 
modalidade.  
 
Este desafio tem a largada e a chegada em Rochedinho com os percursos transitando pelos 
municípios de Jaraguari e Campo Grande. Essa região atrai a curiosidade das pessoas que 
vão para conhecer as paisagens na região da Comunidade Quilombola Furnas do Dionísio e 
morrarias entre as estradas que ligam as fazendas a cinco cachoeiras conhecidas. 
 
 Além desse, o grupo organiza eventos dessa modalidade em outras regiões do Estado, 
como Pirapuranga, Bodoquena e Sidrolândia. Atualmente, a procura pelos eventos não é 
somente pelos campo-grandenses ou moradores dos municípios próximos, mas de outros 
Estados e países como Bolívia e Paraguai.  
 
Sempre são buscados novos lugares para a realização de competições de Mountain Bike.  A 
priori, procuram-se via satélite e programas de mapeamento os lugares e terrenos que 
possuem as características necessárias, como: altimetria, morraria (subida e descida), 
areias, riachos e terrenos para utilização da técnica. Um fator importante para a escolha do 

 
Foto 214 – Desafio de Mountain Bike em Rochedinho. 
Fonte: Atitude, Aventuras e Desafios, 2016. 
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local é que a região tenha algo diferente em natureza para as pessoas que vêm de fora do 
Estado apreciar.  
 
Após a escolha, os organizadores vão até o local para fazer o reconhecimento e, assim que 
aprovado o lugar, dar início ao planejamento da organização do evento, que conta com o 
apoio e patrocínio da uma relevante empresa fabricante de bicicletas. Preocupados com a 
segurança e qualidade dos eventos, os organizadores garantem seguro para todos os 
participantes das provas.  
 
As divulgações dos eventos são feitas de maneira espontânea, por meio das redes sociais 
principalmente o Facebook e parceiros de televisão.  
 

Cachoeira do Inferninho em Campo Grande, MS. 
 
A região do Inferninho está localizada próximo ao perímetro urbano de Campo Grande, 
aproximadamente 18 km do centro, 8 km do Detran e apenas 1,5 km de estrada de terra.  
 
A região está situada na Fazenda Ouro Branco e é aberta a visitações e práticas de 
atividades de aventura.  As empresas de turismo de aventura estruturam um percurso para 
a região de caminhada de nível leve com até quatro horas de duração em 3,5 km de trilhas 
naturais que margeiam o riacho e é possível conhecer três cachoeiras no trajeto. A maior 
cachoeira do atrativo possui 29 metros e está situada à beira da estrada entre pedras e 
mata fechada.  
 
Para estas trilhas, organizadas por empresas especializadas, os grupos são de no máximo 
25 pessoas e as atividades são praticadas em maior parte aos finais de semana ou feriado, 
geralmente, no período matutino. A região do Inferninho é conhecida como o mais 
tradicional ponto de rapel de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês e para tal prática 
os grupos, também organizado por agências, são de no máximo 20 pessoas (alocando-se 
um instrutor para cada quatro participantes).  
 
O principal público das atividades realizadas na região são pessoas de 18 a 45 anos e são 
os próprios campo-grandenses ou munícipes do interior do Estado, principalmente de São 
Gabriel do Oeste, e a maior parte é do sexo feminino. Com relação ao rapel, trata-se de um 
público seleto: militares, médicos e pessoas de maior poder aquisitivo. 
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Foto 215 – Rapel na região do Inferninho (1). 
Fonte: Rapel CG, 2017. 

Foto 216 – Rapel na região do Inferninho (2). 
Fonte: Rapel CG, 2017. 

 
Inicialmente, as pessoas iam sozinhas praticar a atividade. Atualmente, é crescente a 
procura por praticar a atividade em grupo, com empresa especializada que transmite a 
técnica e garante a segurança do equipamento e local de ancoragem. É comum a fidelidade 
dos visitantes às agências que organizam os eventos por proporcionarem qualidade e 
segurança dos passeios. Geralmente, a maior procura é durante o verão. Em dias de 
temperaturas baixas, o uso diminui. 
 
O estado de conservação do local é bom e a preservação fica por conta das agências e os 
turistas que normalmente recolhem os lixos deixados no local pelas pessoas. 
 
A divulgação e comercialização das atividades realizadas na Região do Inferninho são feita 
por meio das redes sociais das agências de turismo como Facebook, Instagram e 
WhatsApp, que tem proporcionado o aumento do uso do atrativo nos últimos cinco anos. A 
comercialização é realizada pelas redes sociais, pelo aplicativo de comunicação WhatsApp 
e por telefone. 

 
Morro do Ernesto em Campo Grande, MS. 
 

  
Foto 217 – Trilha do Morro do Ernesto. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 218 – Vista do topo do Morro do Ernesto. 
Fonte: Sopa de Pedra, 2017. 

 
O Morro do Ernesto está localizado na propriedade privada “Fazenda Córrego Limpo”, cerca 
de 20 km do centro de Campo Grande, na região do Inferninho. A propriedade tem 960 
hectares, cinco cachoeiras e o Morro com vista para a serra de Maracaju.  
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Por ser próximo à capital, o local é muito frequentado por praticantes de parapente, ciclismo 
e trekkers (praticantes de caminhadas em trilhas) que passam o dia na propriedade ou 
acampam no alto do morro. 
 
Mesmo sendo propriedade privada é aberto a visitações. Para entrar na Fazenda, é 
realizado o registro para o controle e identificação dos visitantes, tratando-se de uma 
medida de organização e preservação do local. Na oportunidade, é realizado o pagamento 
de uma taxa de contribuição (popularmente chamada de pedágio turístico) que é convertida 
para investimentos em melhorias na estrada, trilhas e sinalização. 
 
Conhecido como refúgio turístico da região, é possível fazer trilhas, se refrescar nos riachos 
e cachoeiras, praticar mountain bike e até voo livre de parapente, inclusive o Morro do 
Ernesto foi o primeiro local a ser utilizado na Região Caminho dos Ipês para a prática de 
parapente, já que possui 600 metros de altura.  
 
Atualmente, a maior busca é pela caminhada contemplativa, uma vez que da entrada até o 
topo do morro são 8 km de trilha, cujo percurso caminhando dura mais de uma hora, por 
estradas de terra e mata, com trechos íngremes em terreno irregular e com muitas pedras 
soltas, por isso carros pequenos não chegam até o topo, com exceção daqueles que 
possuem tração 4x4. 
 
Aos finais de semana são organizadas caminhadas e trilhas para contemplar o pôr do sol e 
camping para aproveitar o amanhecer, que são organizados por agências de turismo de 
aventuras em grupos de até 25 pessoas, geralmente, nos passeios são oferecidos lanche da 
tarde e no caso do camping o jantar e café da manhã.  
 
Além do Morro, a propriedade possui cinco cachoeiras ao longo do Córrego limpo, sendo 
algumas mais altas e com muitas pedras e outras mais rasas e calmas. Neste atrativo 
também são realizadas caminhadas até a cachoeira mais alta da propriedade de 30 metros, 
onde os turistas podem se banhar após a caminhada de aproximadamente 10 km por 
estradas escondidas, trilhas e alguns trechos dentro da água. O local também é muito 
frequentado por turmas que praticam Mountain Bike. 
 
É comum aos finais de semana a propriedade receber aproximadamente 100 visitantes e 
quando são realizadas competições de trilha, corrida e bike, o volume de visitações chega a 
400 pessoas.  
 
A principal origem do público é de Campo Grande e interior do Estado, e a idade varia entre 
18 e 60 anos, devido à variedade de atividades que podem ser praticadas tanto homens 
quanto mulheres frequentam a região.  
 
A divulgação das atividades realizadas no local é feita por meio das mídias sociais das 
agências de turismo de aventura como Facebook e Instagram e a comercialização além de 
serem realizadas por esses canais ainda é feita pelo aplicativo WhatsApp. 
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Região do Ceuzinho e Usina Abandonada do Ceroula em Campo Grande, MS. 
 

A Região do Ceuzinho localizada a 15 km 
do centro urbano de Campo Grande. O 
acesso é o mesmo para a cachoeira do 
Inferninho, na saída da cidade para 
Rochedo, após o Detran com estrada 
pavimentada com acostamento.  
 
 A ponte de madeira, que não suporta 
veículos, marca o início do passeio. 
 
A Região é conhecida pelas diversas 
quedas de água e o nome se contrapõe à 
Região do Inferninho que fica logo mais à 
frente.  
 
Atualmente, a prática de esportes como 

rapel e ciclismo já são comuns no local, assim como as trilhas que levam à maior cachoeira 
do Céuzinho, de aproximadamente 27 metros. 
 

Existem agências de turismo de aventura 
que organizam passeios em grupos de até 
20 pessoas, desde junho de 2015, para 
praticar o rapel e caminhadas por trilhas 
naturais que passam por quatro cachoeiras 
e visitam as ruínas da Usina Ceroula. 
Geralmente, os passeios são realizados 
aos finais de semana e feriados, no 
período matutino. 
 
Esta Usina faz parte da história de Campo 
Grande sendo criada em 1920 e 
desativada em 1970. Esta foi a primeira e 
única usina hidrelétrica do município e que 
permitiu a iluminação pública da cidade. Trata-se de uma caminhada contemplativa de 5 km, 
porém, no trajeto as Agências não permitem que os turistas se banhem nas cachoeiras por 
serem fundas e pela presença de lixo no local. 
 
Nos últimos anos o uso do atrativo aumentou muito devido à divulgação nas mídias sociais, 
mas principalmente, pela propaganda boca a boca. Sendo assim, o local nos finais de 
semana está sempre cheio de pessoas que passam o dia no local com família e amigos. O 
local não possui fiscalização, por isso, as pessoas têm degradado a região, pois não têm o 
cuidado com a natureza descartando lixo como latas, sacos plásticos, roupas e outros. 
 
As agências e os grupos organizados fazem mutirões para limpeza do local, porém, devido 
ao uso intenso, não tem sido suficiente para manter o lugar limpo e preservado, apesar de 
ser uma região bela e que carrega uma parte da história da cidade. 
 
O principal público que frequenta o Ceuzinho é de Campo Grande e cidades do interior 
próximas. A maior parcela são mulheres e, no geral, a idade média é de 18 a 45 anos. 
 

 
Foto 219 – Região da Cachoeira do Ceuzinho. 
Fonte: Sopa de Pedra, 2017. 

 
Foto 220 – Usina Abandonada do Ceroula. 
Fonte: Trilha Extrema, 2016. 
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2.2.5. Outros Segmentos Turísticos 
 
Complementando a análise de atrativos ofertados em Campo Grande e Região Caminho 
dos Ipês, têm-se ainda os empreendimentos tradicionais, que aportam uma significativa 
movimentação de visitantes na região, relacionados aos segmentos ufológicos, de pesca e 
de saúde. 
 
As informações destes atrativos foram obtidas em estudos e outras fontes de dados 
secundários ou ainda em visita in loco ao empreendimento, por entrevistas com gestores 
municipais ou proprietários. 

 
Projeto Portal em Corguinho, MS. 
 

 O Projeto Portal é um empreendimento que 
atrai um grande fluxo de visitações (cerca de 
380 mil pessoas por ano) em função do seu 
apelo ufológico e mistíssimo da região.  
 
No Morro de São Sebastião, localizado na 
propriedade, há crateras, cavernas e marcas 
atribuídas a seres extraterrestres. O local 
onde está instalado o empreendimento é 
considerado único para as atividades ali 
praticadas pelos visitantes e gestores do 
Projeto Portal. 
 
O empreendimento está localizado próximo 
ao distrito de Taboco, a 50 km do município 
de Corguinho, aproximadamente. O acesso 

até o local só é possível por estradas de terra, a MS 080 e a MS 352, que recebem 
manutenção esporádica dos próprios funcionários do Projeto Portal. Mas ainda assim, só 
podem ser transitadas por carros mais altos. 
 
O local em que o projeto foi implantado há aproximadamente 20 anos, foi escolhido devido 
às características geográficas que de acordo com seu fundador, Urandir Fernandes de 
Oliveira, favorecem o estudo ufológico ao qual o projeto se dedica.  
 
Atualmente, no local são oferecidos aos visitantes como atividades vários campos de 
estudos, ufológico, astronômico, astrológico, antropológico e arqueológico, para isso há um 
observatório astronômico com centro de observação de dados, cavernas com inscrições em 
baixo relevo e foram encontrados artefatos históricos, sendo todos estes objetos de 
pesquisas. Além disso, como estão instalados na região da Serra de Maracaju, os visitantes 
também realizam turismo ecológico no entorno do morro.  
 
Em torno de 70% do público que visita o local vem de outros Estados brasileiros e 25% 
deles são de outros países, como Japão, França, Austrália, Estados Unidos e da América do 
Sul em geral. A estimativa de público do local é de 380.000 pessoas por ano, que são 
conveniadas e visitam o local ao menos uma vez por ano. Os períodos de maior procura são 
os meses de março, julho e agosto. 
 

                                                 
33

 Projeto Portal. Idakila Pesquisas. Disponível em:< http://idakila.com.br/sobre-o-projeto-portal.html>. Acesso em 
30 mar. 2017. 

 
Foto 221 – Projeto Portal em Corguinho. 
Fonte: Projeto Portal, 2017

33
. 
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Como consequência das repetidas visitas ao local, muitos turistas passaram a adquirir, da 
propriedade onde está instalado o projeto, terrenos de 800 metros quadrados para 
construção de uma segunda residência. 
 
Há 140 casas particulares, construídas nos últimos cinco anos e mais 100 estão sendo 
finalizadas. Todas elas são feitas com padrões arquitetônicos diferenciados e únicos da 
comunidade. Ao todo o local oferece 800 leitos para os visitantes, além do alojamento dos 
300 funcionários diretos do empreendimento. 
 
As viagens são organizadas por escritórios (núcleos) situados nos principais mercados 
emissores de visitantes ao projeto portal: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais, 
Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.  
 
Nos últimos anos tem ocorrido um aumento no fluxo de pessoas que visitam o local, em 
média 30% ao ano. Para atender ao público estão programados investimentos que 
compreendem a construção de uma pirâmide para pesquisas e três pontes para facilitar o 
acesso. 
 

Pesca no Rio Aquidauana em Rochedo, MS. 
 
A origem e a história de Rochedo estão diretamente ligadas ao Rio Aquidauana, a princípio 
com a extração de diamantes e depois, se estendendo até os dias atuais, com a pesca.  
 
O Rio Aquidauana tem a sua nascente na Serra de Maracaju e percorre o vale entre as 
serras da Boa Sentença e Maracaju, banhando as cidades de Corguinho, Rochedo, 
Aquidauana e Anastácio. 
 
Este é notadamente um rio piscoso, onde são encontradas espécies muito atrativas para o 
turismo de pesca como jaú, piraputanga, dourado e outras. Sendo muito comum a pesca 
entre as pedras do rio e por barco, no município de Rochedo há estabelecimentos de venda 
de iscas e outros negócios. 
 

Pousada das Palmeiras em Dois Irmãos do Buriti, MS. 
 

A Pousada das Palmeiras está situada no distrito 
de Palmeiras a 40 km do município com acesso 
pela MS 162, BR 262 e pela Estrada Parque 
Piraputanga, sendo 34 km de rodovia asfaltada 
até o distrito e mais 6 km de estrada de terra.  
 
Na parte pavimentada, as pistas são simples de 
mão dupla em bom estado de conservação, não 
havendo buracos, ondulações, desníveis ou 
outros obstáculos que atrapalhe ou impeçam o 
deslocamento.  
 
As sinalizações são suficientes para o turista se 

localizar e chegar ao distrito, contudo, as placas indicativas da pousada são pequenas e 
dificultam a visualização. Na parte de estrada de terra, há diversos pontos críticos, com 
buracos grandes que formam poças de lama e dificultam o acesso. 
 
Inicialmente, a pousada foi pensada para o uso restrito aos familiares e amigos dos 
proprietários. Contudo, após a graduação da sócia-proprietária no curso de Turismo, os 
empreendedores resolveram explorar o local comercialmente, que está em funcionamento 

 
Figura 16 – Logo da Pousada das Palmeiras. 

Fonte: Pousada das Palmeiras, 2016. 
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há cerca de cinco anos ofertando serviços de hospedagem, passeios de barco para pesca e 
lazer.  
 
O empreendimento tem seu foco voltado para o turismo de pesca em função de a 
propriedade ser banhada pelo Rio Aquidauana, que abriga as principais espécies de peixes 
da região (dourado, pintado, pacú, piraputanga, jaú, entre outros). 
 
Neste sentido, os proprietários investiram no local pensando em atender o turista 
acompanhado da sua família. Para tanto, as acomodações foram ampliadas e reformas 
recentemente, sendo que todos os quartos possuem sistema de climatização, serviço de 
internet sem fio (WiFi), playground e piscinas (adulto e infantil) para lazer. Ademais, a 
pousada possui um convênio com o CRAS/MS para soltura de animais recuperados nas 
matas da propriedade. Para a pesca, o empreendimento possui seis barcos.  
 

  
Foto 222 – Área de alojamento da Pousada das 
Palmeiras (1). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 223 – Área de lazer da Pousada das 
Palmeiras. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 224 – Área de alojamento da Pousada das 
Palmeiras (2). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 225 – Deck de saída dos barcos para pesca da 
Pousada das Palmeiras. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
A capacidade de hospedagem é de 26 pessoas por dia e, nos últimos meses, o 
empreendimento tem recebido cerca de 10 turistas por semana.  
 
O movimento é maior fora da piracema, principalmente no início e no final do período de 
pesca. Nesses momentos, a pousada chega próxima da sua capacidade máxima de 
atendimento.  
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Majoritariamente, os turistas que se hospedam na pousada residem na região entorno do 
município, predominantemente de Campo Grande, seguido por turistas de outras regiões do 
estado e por turistas de outros Estados.  
 
A comercialização dos passeios só é feita diretamente com o empreendimento e a sua 
divulgação é feita por folders/panfletos distribuídos em casas de iscas e em cidades/locais 
por onde a empreendedora transita (Sidrolândia Bonito, Campo Grande, entre outros). O 
empreendimento também é promovido por meio do seu site e por mídias sociais (Facebook 
e Instagram). 
 
As acomodações apresentam um bom estado de conservação, com móveis novos e 
acabamento regular. O empreendimento é recomendado para pessoas interessados no 
turismo de pesca, e ao mesmo tempo queiram um lugar que ofereça comodidade e conforto 
para repousar junto a seus familiares e amigos. Há previsão de investimento no curto prazo 
na reforma de um bangalô, resultando no aumento da capacidade de hospedam. 

 
Pesqueiros em Campo Grande, MS. 
 

Os pesqueiros são atrativos tradicionais 
em Campo Grande, onde o hábito da 
pesca é difundido. Neste segmento, 
destacam-se o Pesqueiro Nippon, o 
Pesqueiro Seitoku, o Pesqueiro Harmonia, 
o Pesque e Pague Irmãos Valente, e o 
Pesque e Pague Jacarandá.  
 
A proximidade com o centro urbano do 
município propicia um acesso facilitado aos 
pesqueiros, contudo, há trechos de estrada 
de terra alguns casos, como o Pesqueiro 
Nippon e o Pesqueiro Seitoku, que 
prejudicam a trafegabilidade em períodos 
de chuva, que geram poças de lama que 
podem causar atoleiros. 

 
Os pesqueiros têm como atividade principal o pesque e pague, mas há empreendimento 
como o Pesqueiro Nippon que oferece a modalidade de pesque e solte, o day use para a 
estrutura de piscinas e playground. Na maioria dos pesqueiros, há restaurante e é oferecido 
o serviço de manejo dos pescados: limpeza corte e preparo/fritura.  
 
Neste sentido, as receitas dos empreendimentos provem majoritariamente da 
comercialização dos pescados por quilo, de refeições e bebidas, e de serviços adicionais de 
manejo dos peixes.  
 
O horário de funcionamento dos empreendimentos varia entre as 8:00 e às 18:00 horas, 
sendo que em um ou dois dias da semana (normalmente segunda-feira e/ou terça-feira) 
ficam fechado para manutenção dependendo do pesqueiro, mas em todos os casos, nos 
finais de semana e feriados permanecem abertos à visitação. 
 
A divulgação dos pesqueiros é feita, geralmente, por folders/panfletos distribuídos em casas 
de iscas e restaurantes em Campo Grande, onde se concentra o público-alvo, e também por 
sites e por mídias sociais (Facebook e Instagram). 
 

 
Foto 226 – Pesqueiro Nippon. 

Fonte: Pesqueiro Nippon, 2017. 
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Em relação às estruturas dos pesqueiros, a maioria está adequada para atender os turistas, 
oferecendo quiosques na beira dos lagos, banheiros e áreas de descanso, no entanto, em 
alguns casos a manutenção e limpeza carecem de melhorias.  
 
Os empreendimentos são recomendados para pessoas interessados no turismo de pesca, e 
ao mesmo tempo queiram um lugar para descanso junto a seus familiares e amigos. 

 
Hospitais 
 
Campo Grande é o centro de referências médicas do Estado do Mato Grosso do Sul, 
contando com infraestrutura, profissionais e equipamentos melhor preparados para a 
realização de cirurgias e tratamentos especializados se comparada à estrutura de saúde do 
restante do Mato Grosso do Sul e, por isso, é comum o deslocamento de pacientes de 
diversas regiões do Estado para tratamento na capital.  
 
Além disso, em Campo Grande está instalado o Hospital Adventista do Pênfigo, referência 
nacional na doença vulgarmente conhecida como “Fogo Selvagem”, e o Hospital de Câncer 
de Campo Grande - Alfredo Abrão. 
 
O Hospital Adventista do Pênfigo existe há 58 anos e possui três unidades instaladas em 
Campo Grande e Sidrolândia, contando com 3.350 m2, onde gratuitamente são internados 
pacientes penfigosos em média de um a três meses, dependendo do tipo de pênfigo e o 
estagio da doença. Esta gratuidade motiva uma demanda grande de atendimento, além da 
vanguarda técnica do hospital que, hoje faz parte do Grupo Cooperativo de Estudo do 
Pênfigo Foliáceo, cujo núcleo central fica no Departamento de Dermatologia da Escola 
Médica da Carolina do Norte (EUA), e em conjunto com diversas equipes médicas do 
mundo desenvolvem pesquisas quanto a doenças bolhosas.  
 
O Hospital de Câncer de Campo Grande - Alfredo Abrão - HCAA é uma entidade 
filantrópica, beneficente e sem fins lucrativos, voltada ao atendimento especializado em 
oncologia, onde 98% dos seus pacientes são carentes ou oriundos do Sistema Único de 
Saúde - SUS.  
 
Estima-se que a instituição realiza 16 mil procedimentos por mês, entre exames de imagem, 
radioterapia, quimioterapia, internação, cirurgia e consulta. Recentemente, o Governo do 
Estado iniciou a ampliação da infraestrutura e de sua capacidade de atendimento. 

 

2.2.6. Atrativos potenciais – fechados à visitação 
 
Dentre os empreendimentos não abertos para a visitação há potenciais atrativos fechados, 
em construção ou planejados que poderão, futuramente, compor e promover a diferenciação 
do produto turístico. Desta maneira, a classificação por tipologia é baseada no potencial do 
empreendimento, uma vez que não são desenvolvidas atividades nos mesmos. 
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Quadro 9 – Classificação dos atrativos turísticos não abertos à visitação em Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês. 

Atrativo turístico Município Classificação 
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Aquário do Pantanal Campo Grande         X 

Arautos do Evangelho  Campo Grande   X       

Balneário de Rochedo Rochedo X         

Cachoeira do Córrego Limpo Campo Grande  X     

Cachoeira do Sossego Rochedo X         

Centro de Convenções e Exposições 
Albano Franco 

Campo Grande     X   

Centro Histórico  Ribas do Rio Pardo   X       

Cidade das Abelhas  Campo Grande         X 

Exposição Nacional das Orquídeas  Sidrolândia   X X     

Festa do Cordeiro Sidrolândia   X       

Ginásio Guanandizão  Campo Grande     X     

Memorial da Cultura Indígena  Campo Grande   X       

Orla de Rochedo Rochedo X     X   

RPPN Gavião-de-Penacho  Corguinho X         

Teatro Aracy Balabanian  Campo Grande   X X     

 Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 

Centro Histórico de Ribas do Rio Pardo, MS. 
 
O centro de Ribas do Rio Pardo conta com prédios antigos, construídos no período de 
colonização da cidade. Trata-se de um conjunto de atrativos potenciais que refletem a 
história do município, sendo os principais a Estação Ferroviária, O Edifício Filadelfo e a 
Cerâmica Fogaça, este último uma propriedade privada. 
 
A estação ferroviária local foi inaugurada em julho de 1914, marcando o progresso da região 
e ligando o município aos grandes centros urbanos, e faz parte da história da povoação 
local. Existe uma proposta em discussão de utilizar a estação ferroviária para sediar a 
Fundação Municipal da Cultura. Atualmente, sua estrutura está deteriorada, com pintura e 
pisos desgastados, mato alto e com ocupação ilegal de moradores. 
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Foto 227 – Edifício Filadelfo. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 228 – Cerâmica Fogaça. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
O Edifício Filadelfo também dessa mesma época foi a moradia do primeiro prefeito da 
cidade e atualmente, após reforma, foi doado para sediar o Centro de Referência e 
Assistência Social - CRAS. 
 
A Cerâmica Fogaça, propriedade da Senhora Magnólia que chegou a Ribas do Rio Pardo 
durante a povoação do município, existe há mais de 70 anos. Sua estrutura também reflete 
a história do município e atualmente é utilizada para montagem da árvore de natal da cidade 
com garrafas PET pela população e, frequentemente, recebe visitas escolares para a Dona 
Magnólia contar a história do município.  
 
Esses atrativos não são utilizados para o turismo atualmente, principalmente pela falta de 
manutenção, de gestão dos mesmos e de formatação de um produto turístico para a sua 
comercialização.  
 

 
RPPN Gavião-de-Penacho em Corguinho, MS. 
 
A Reserva Particular do Patrimônio Natural Gavião-de-Penacho está localizada a 
aproximadamente 30 km do município de Corguinho-MS, no distrito de Taboco. Atualmente, 
seu acesso é restrito, apenas os grupos de pesquisa ligados à RPPN Vale do Bugio, vizinha 
da propriedade, possuem permissão para visitação. 
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Foto 229 – Alojamento para pesquisadores da 
RPPN Gavião de Penacho. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 230 – Paisagem a partir do mirante na RPPN 
Gavião de Penacho. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Com o apoio da Organização Não Governamental de cunho ambiental, a WCS, foi 
construído um deck de observação que proporciona uma ampla vista da RPPN Vale do 
Bugio. Ambas estão localizadas na Serra de Maracaju e possuem potencial para atividades 
de turismo de aventura, como rapel e escaladas.  
 
Informalmente e sem produto estruturado, é realizado rapel no atrativo, sendo organizada 
esta atividade por grupos externos e sem vínculo algum com os responsáveis pela RPPN 
Vale do Bugio. 
 
O nome da reserva deve-se ao fato de serem avistados gaviões-de-penacho no local, esses 
animais estão ameaçados de extinção e são raros os pontos de observação da espécie em 
todo o mundo. Além deles, são encontradas outras espécies de pássaros e animais 
silvestres como tatus, lobos-guará e até mesmo onça parda. 
 
O estado de conservação do local é regular, sua construção é antiga e está sendo utilizado 
como moradia para os funcionários da fazenda em que está compreendida a reserva. Não 
há alojamento disponível para os turistas ou trilha para chegar até o deck, não há 
funcionários responsáveis por nenhum tipo de divulgação ou atendimento aos turistas que 
buscam o local para realizar trilhas de observação de pássaros.  
 

Cachoeira do Sossego em Rochedo, MS. 
A Cachoeira do Sossego está localizada a 
6 km do município de Rochedo, em uma 
propriedade privada. Ultimamente, seu 
acesso é restrito, devendo ser autorizado 
pelo proprietário e pelos guardas florestais 
que possuem, ali instalada, uma base no 
local. 
 
O local é conhecido dentro os moradores 
da região do município de Rochedo, que 
costumavam pescar no local, pratica que 
não é mais permitida e é coibida pelos 
guardas.  
 
Não foram feitas benfeitorias para os 
visitantes, mas há a intenção do 
proprietário de criar uma pousada na 

 

 
Foto 231 – Cachoeira do Sossego. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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propriedade para aproveitar a beleza natural. 
 

 
Cachoeira do Córrego Limpo em Campo Grande, MS. 
 

 
A cachoeira do Córrego Limpo em Campo Grande, 
destacada pela beleza e conservação ambiental, 
estava aberta a visitações até janeiro de 2017, 
quando o proprietário da fazenda passou a proibir 
visitações, mesmo de empresas e grupos 
organizados, em função de um incidente ocorrido com 
um dos seus animais: a propriedade rural tem como 
atividade econômica principal a pecuária de corte e 
um dos seus animais, afugentado pelos visitantes, 
ficou preso na cerca e teve de ser sacrificado. 
 
Para evitar novos incidentes, o proprietário da 
fazenda proibiu a entrada de pessoas não 
autorizadas. 
 
As empresas do ramo acreditam que a reversão desta 
decisão não ocorrerá tão cedo. 
 
 

 
Arautos do Evangelho em Campo Grande, MS. 
 
A atração em potencial dos Arautos do Evangelho é a sua Paróquia, construída no formato 
de um castelo medieval localizado na Rua Rotterdam, no bairro Rita Vieira. A fachada dos 
Arautos dos Evangelhos impressiona pelo estilo gótico.  
 
Construído em 2008, ainda sem a pintura, a estrutura foi inspirada nas catedrais góticas 
francesas, trocando o horizontal pelo vertical, onde em se tratando de igrejas, a ideia é fazer 
com que a construção fique mais próxima do céu. O acesso ao local se dá pelo corredor 
gastronômico da Avenida Bom Pastor, em rua pavimentada, até chegar a Rua Rotterdam. 
Esta por sua vez, não é asfaltada e há buracos e desnivelamento nos poucos metros que 
antecedem a chegada ao Castelo, mas não impede o seu acesso. 
 
O Castelo é a casa da ordem católica que abriga a Associação Internacional de Fieis de 
Direito Pontifício, presente em 78 países desde 2001.  
 
Sua estrutura contempla a capela, salas, sacristia, cozinha, refeitório e o dormitório dos 
religiosos. O espaço ainda abriga banheiros, estacionamento interno, quadra e piscina, 
sendo que os dois últimos são privados e destinados ao uso do Projeto Futuro e Vida, que 
organiza periodicamente passeios e excursões para os jovens com foco na arte, na cultura e 
na natureza. O local possui rampa de acesso nos espaços abertos ao público. 
 

 
Foto 232 – Cachoeira do Córrego Limpo. 
Fonte: Trilha Extrema, 2017. 
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Foto 233 – Arautos do Evangelho (1). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 234 – Arautos do Evangelho (2). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Seus membros de vida consagrada praticam o celibato e dedicam-se ao apostolado, sejam 
homens ou mulheres. A vida de recolhimento é alternada com orações, estudo e 
evangelização com especial ênfase à formação da juventude. 
 
Os Arautos do Evangelho, como são chamados, veem a arte e a cultura como instrumento 
de evangelização e habitualmente se utilizam da música, por meio de coros, orquestras e 
conjuntos musicais para levar sua mensagem de fé e esperança a sociedade.  
 
A principal atividade dos Arautos se resume as missas e ao Projeto Futuro e Vida. Ao longo 
do ano, as missas ocorrem aos domingos. Os jovens membros recebem os visitantes todos 
paramentados para as missas e eventos. A programação de suas atividades pode ser vista 
em site e Facebook, além da revista digital. Há mídia espontânea de jornais e noticiários da 
televisão sobre a arquitetura e o presépio.  
 
No período do Natal, o Castelo atrai mais visitantes, devido ao espetáculo natalino, que 
conta a história de Jesus desde seu nascimento até a sua ressureição, narrado pelos 
Arautos, com luzes, som e efeitos especiais. Com entrada gratuita, a exibição é feita em 
uma sala com capacidade para 45 a 50 pessoas. A exibição dura em média 30 minutos, as 
terças, quartas, sábados e domingos.  
 
Em 2015, foram contabilizadas cerca de 5.000 pessoas neste período. Já em 2016, devido a 
uma apresentação no Programa Encontro da rede Globo, aproximadamente 8.500 pessoas 
visitaram o castelo no Natal de 2016. Esse controle de visitantes foi facilitado pela 
distribuição de fichas para um sorteio de brindes que acontecem no período. 
 
Não é aberto para visitações turísticas, mas caso haja interesse, as pessoas agendam a 
visita, sendo recebidos por eles. São bastante procurados por grupos de estudantes de 
arquitetura, engenharia, além de outras entidades como asilo e colégios públicos. Também 
já receberam pessoas de outros países da América do Sul e França. Não há um 
monitoramento de visitações, pois o fluxo de visitantes é reduzido, à exceção do final de 
ano, quando há a Cantata de Natal e a abertura do Presépio. 
 
O Castelinho da Rita Vieira possui características diferentes das demais igrejas católicas 
brasileiras vinculadas ao estilo medieval, mas é um atrativo à parte cujas atividades 
desenvolvidas por eles, atraem inúmeros visitantes do município. Para tornar-se um atrativo 
turístico, a congregação deve ter interesse no processo, o que não foi percebido na 
conversa, haja vista que vivem em recolhimento. 
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Teatro Aracy Balabanian em Campo Grande, MS. 
 

O Teatro Aracy Balabanian está localizado 
na região central de Campo Grande, na 
Rua 26 de Agosto, 453. A via de acesso 
ao local está em boas condições de 
trafegabilidade e sinalização. Ela possui 
três faixas, sendo que uma delas é 
destinada exclusivamente aos ônibus. Há 
sinalização em frente ao espaço, inclusive 
uma faixa reservada para os carros 
pararem para deixar ou buscar os 
visitantes.  
 
O teatro tem 32 anos de existência e foi 
construído para ser o teatro municipal, 
principal do Estado. Ele está sob a 
coordenação da Fundação de Cultura de 
Mato Grosso do Sul, assim como o Centro 

Cultural José Octávio Guizzo, ao qual pertence.  
 
Desde 2015 o teatro está fechado para reformas. Há um projeto de investimento de, 
aproximadamente, quatro milhões de reais para o local que está sendo analisado. Enquanto 
isso, apenas o Centro Cultural está em funcionamento. 
 
O centro como um todo possui 14 funcionários responsáveis pelas atividades artísticas que 
são desenvolvidas, como exposições, palestras, workshops e oficinas. O espaço tem um 
auditório para 80 pessoas e dois pisos com espaço para exposições.  
 
Quando o teatro estava em atividade, cinco pessoas eram destinadas às tarefas referentes 
ao espaço. A média de público era de 700 pessoas por semana, que tinha a sua disposição 
espetáculos teatrais, de dança, música e poesia. O teatro era locado pela participação na 
bilheteria de 20% e cedido em caso de iniciativas do poder público.  
 
A capacidade atual é de 300 pessoas, com acesso para cadeirantes na plateia, dois 
banheiros, receptivo e estacionamento. Com a concretização do projeto de reforma, haverá 
um espaço para café e novos equipamentos de som, iluminação e climatização.  
  

 
Foto 235 – Centro Cultural José Octávio Guizzo, 
entrada do Teatro Aracy Balabanian. 
Fonte: Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, 
2016. 
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Centro de Convenções e Exposições Albano Franco em Campo Grande, MS. 
 

  
Foto 236 – Centro de Convenções e Exposições 
Albano Franco - fachada. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 237 – Centro de Convenções e Exposições 
Albano Franco - interior. 
Fonte: Expo Fitness, 2016. 

 
O Albano Franco localiza-se na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, local de fácil 
acesso por via larga e de boa trafegabilidade.  
 
O empreendimento está próximo do Parque dos Poderes, de grandes hotéis e em uma área 
nobre da capital. No entanto, há três hospitais instalados próximos ao Centro de 
Convenções e Exposições Albano Franco fator limitante para a sua renovação de licenças 
de funcionamento e por consequência a realização de shows, festas e eventos semelhantes. 
 
O empreendimento foi construído em 1988, idealizado para incentivar o comércio e a 
indústria do município com feiras e exposições. O prédio é administrado pela Federação das 
Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul - FIEMS. O local tem capacidade para 15 mil 
pessoas, com mais de 7.000 m² de área construída e uma área total de 73.000 m². 
 
A estrutura compreende uma grande área de exposição; salas de convenções para 
palestras, simpósios e conferências; banheiros com acessibilidade; e estacionamento com 
1.150 vagas. O Pavilhão não é utilizado atualmente apenas para eventos excepcionalmente 
autorizados pela FIEMS, mas não é mais permitida sua utilização para shows e 
apresentações artísticas. 
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Memorial da Cultura Indígena em Campo Grande, MS. 
 

O Memorial da Cultura Indígena é um 
centro cultural brasileiro cujo acervo trata 
da cultura terena. O memorial, construído 
no formato de uma ema, foi feito com 
bambu tratado e coberto com palha de 
bacuri. O prédio tem dois núcleos e se 
encontra depredado, com parte de seu 
cercamento derrubado. 
 
O maior destina-se a exposição e 
comercialização de peças artesanais, 
administração e estruturas de apoio aos 
visitantes. O núcleo menor funciona como 
oficina de artesanato e acervo de 
materiais. Sua construção possui área total 
de 340 metros quadrados, com sala de 

exposição, mezanino, espaço interativo para atividades com o público e banheiros. A 
construção possui estruturas com acessibilidade para os visitantes portadores de 
necessidades especiais com banheiros adequados. 
 
Contemplado pelo City Tour, o Memorial está na única aldeia urbana do país, onde as 135 
residências são de alvenaria, construídas pela Prefeitura Municipal, formando assim o 
Conjunto Habitacional Marçal de Souza, sendo moradia das famílias de nação Terena. O 
acervo do Memorial contempla o resgate da cultura indígena, apresentando a cerâmica 
Terena, artesanatos em palha como colares, abajures, telas, fotografias e literatura 
específica.   
 
O acesso é por ruas pavimentadas. Há estacionamento com quatro vagas, pois as ruas são 
muito estreitas. Ônibus e vans estacionam próximo ao local, mas os turistas devem 
caminhar cerca de duas ou três quadras. 
 
Em função do City Tour, recebia visitas diárias. Hoje em dia, o Memorial está fechado para 
reformas estruturais. O acervo foi retirado e acondicionado para evitar perdas.  
 
Após a reforma, a Prefeitura trabalhará com o planejamento das atividades. O etnoturismo 
ou turismo em terras indígenas constitui o aproveitamento do potencial turístico de uma 
determinada etnia, no caso a Terena, promovendo a importância e a necessidade de 
conservação da riqueza desse patrimônio, desde que se respeite a cultura desse povo.  
Como atrativo, possui similaridade com o acervo do Museu das Culturas. Entretanto, sua 
singularidade está em sua localização, dentro de uma aldeia urbana, onde o turista tem a 
possibilidade de integrar-se à cultura terena. 
  

                                                 
34

 Correio do Estado. Primavera dos Museus celebra cultura indígena em Campo Grande . Correio B. 

Publicação de 22 set. 2016. Disponível em< http://www.correiodoestado.com.br/arte-e-cultura/primavera-dos-
museus-celebra-cultura-indigena/287436/ >. Acesso em 21 mai. 2017. 

 
Foto 238 – Memorial da Cultura Indígena. 
Fonte: Correio do Estado, 2016

34
. 
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Mel Vovô Pedro – Cidade das Abelhas em Campo Grande, MS. 
 

A Cidade das Abelhas é o entreposto de 
beneficiamento e comercialização de mel da 
empresa Vovô Pedro, fundada há mais de 30 
anos tendo como atividade principal o cultivo, 
o processamento, o envase e a 
comercialização do mel. A empresa é uma 
das principais produtoras de mel do Estado, 
fornecendo para grandes redes de varejo e 
atacado. 
 
Em virtude do interesse do proprietário em 
disseminar os conhecimentos desta produção, 
a empresa abriu as portas para visitação, para 
fins didáticos e pedagógicos, de estudantes 

de todas as faixas etárias desde pré-escola até universitários e ainda serve de referência 
para apicultores de toda região. 
 
Contudo, devido a questões sanitárias e de segurança as visitações estão restringidas à 
visitação de universitários e técnicos (adultos) em atendimento às exigências dos órgãos 
fiscalizadores para manutenção do selo do Serviço de Inspeção Federal – SIF. Para manter 
a visitação dos estudantes da pré-escola, ensino fundamental e médio, a empresa teria de 
realizar investimentos para adequação da atividade que é promovida gratuitamente, assim, 
o proprietário decidiu suspender para este público. 
 
A estrutura do empreendimento é voltada para execução das atividades principais industriais 
e comerciais, por isso, a capacidade de atendimento para as visitações é limitada a 30 
pessoas por turma. Neste sentido, a Cidade das Abelhas não apresenta uma infraestrutura 
totalmente adequada ao turismo científico, uma vez que ainda carece de acomodações 
específicas para este público como sala de espera, auditório/sala de convenção, vestiários e 
banheiros exclusivos, entre outros. 
 

Ginásio Guanandizão em Campo Grande, MS. 
 

Interditado em 2013 pelo Corpo de 
Bombeiros, o Ginásio Avelino dos Reis, 
Guanandizão, era palco de grandes eventos 
esportivos em quadras cobertas (vôlei, 
futebol de salão, basquete, judô e outros) 
atraindo atletas de todo o Estado do Mato 
Grosso do Sul.  
 
Sob a gestão pública municipal, o Ginásio 
tem capacidade para nove mil pessoas e 
possui arquibancadas, cadeiras, tribuna 
para autoridades, vestuários e placar 
eletrônico. 
 
O local apesar do estado de conservação 
ruim, tem potencial para eventos esportivos 

e há a intenção da realização de uma reforma e reativação do espaço pela Prefeitura 
Municipal de Campo Grande. 
 

 

Foto 239 – Cidade das Abelhas – Vovô Pedro. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Foto 240 – Ginásio Guanandizão. 

Fonte: Marco Ermínio/Campograndenews, 2016. 



154 Situação Atual e Mercado Potencial 

Plano de Marketing de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 

 

 

Aquário do Pantanal em Campo Grande, MS: O Centro de Pesquisa e Reabilitação 

da Ictiofauna – CEPRIC, popularmente conhecido como Aquário do Pantanal, em 
construção desde 2011, quando finalizado será o maior aquário de água doce do mundo, 
com 6,6 milhões de litros de água, distribuídos em 24 tanques, com sete mil animais de 263 
espécies, entre elas peixes, jacarés e cobras. A construção está sendo feita no Parque das 
Nações Indígenas, na Avenida Afonso Pena, e tem potencial de grande atratividade de 
visitantes de diversas localidades em função do seu tamanho e singularidade. 
 

Balneário de Rochedo, MS: este empreendimento é um projeto do município de 

Rochedo que será construído por meio de recursos federais a serem captados pela 
prefeitura. O balneário será instalado em uma área que atualmente é o Clube dos 
Servidores Municipais de Rochedo. A intenção é que sejam feitas piscinas naturais com 
quiosques para atrair as famílias e permitir que comerciantes locais tenham espaço para 
comercialização de alimentos e bebidas. O orçamento é de 800 mil reais para a execução 
do projeto e o prazo previsto para início das obras é ainda em 2017. Serão gerados cinco 
empregos no local e são esperados de 300 a 400 turistas por final e semana depois de 
implantado. 
 

Orla de Rochedo, MS: O projeto da Orla de Rochedo está dentre as prioridades da 

gestão atual do município e consiste na revitalização da orla do Rio Aquidauana que passa 
no centro da cidade, mas que atualmente não está asfaltado e não possui banheiros ou 
qualquer estrutura para os turistas. No local há algumas quedas d’água em que os 
moradores e pessoas da região frequentam. Não há salva-vidas ou nenhum tipo de 
estrutura que garanta a segurança dos banhistas. Atualmente, os turistas estacionam 
próximos a um restaurante que faz parte da orla, utilizam o banheiro do empreendimento e 
costumam comprar refeições no local.  
 

Festa do Cordeiro em Sidrolândia, MS: A primeira edição do evento ocorreu em 2006, 

no entanto, nos últimos anos o evento não tem sido realizado por falta de recursos 
financeiros (patrocínios e doações) e divulgação, a expectativa é de ser retomada em 2017. 
O objetivo é divulgar o nome da cidade, fomentando o turismo na região, além de promover 
o consumo da carne de cordeiro, uma das principais produções locais. O evento faz parte do 
Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul desde 2014, quando foi publicado a lei 
n.º 4.585, de 7 de novembro de 2014, que homologa a decisão. 
 

Exposição Nacional das Orquídeas em Sidrolândia, MS: A Exposição Nacional das 

Orquídeas ocorre em todo o território nacional, no Mato Grosso do Sul, apenas os 
municípios de Campo Grande e Sidrolândia fazem parte do calendário, no entanto, não é 
realizado há pelo menos quatro anos por falta de recursos financeiros. O objetivo é expor as 
principais espécies de orquídeas da região, destaca-se que o município já teve a maior 
exposição de Catleia nobilior do mundo, e devido à abundância da flor na região, a 
Prefeitura instituiu a espécie como a flor símbolo do município em 2010, através da Lei nº 
1484/10. Na última edição, aproximadamente 5.000 pessoas transitaram pelo evento 
durante os três dias de exposição e organizadores têm a expectativa de retomar a 
realização do evento em breve. 
 

2.2.7. Hierarquia dos Atrativos 
 
A hierarquia dos atrativos subsidia a avaliação do grau de importância dos 
empreendimentos identificados para inclusão no roteiro turístico. Com este instrumento, 
poderão ser estabelecidas estratégias quanto à escolha de produtos e às decisões de 
marketing do destino. 
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Para tanto é empregada a matriz de priorização do Centro Interamericano de Capacitação 
Turística (detalhada em plano de trabalho) usando como critérios: potencial de atratividade; 
grau de uso atual, representatividade, apoio local e comunitário, estado de conservação, 
infraestrutura e acesso. Estes critérios receberam notas de 0 a 3, sendo atribuídos pesos 
maiores (dobro) os critérios: potencial de atratividade e representatividade. 
 
Para o potencial de atratividade foram empregadas de cada atrativo as informações 
referentes ao número de visitações, valor, origem e avaliação do grau de interesse. O grau 
de uso atual decorre do uso atual e da evolução em relação há cinco anos. 
 
Para a representatividade usa-se a avaliação da singularidade do empreendimento. O apoio 
local e comunitário é referenciado no número de funcionários e faturamento estimado de tal 
forma a ter um indicativo dos benefícios socioeconômicos do empreendimento por meio de 
empregos e impostos gerados. O estado de conservação, infraestrutura e acesso são 
obtidos em entrevistas, visita in loco e outras fontes de informação. 
 
Assim, segue a matriz com as notas atribuídas a cada critério e a consequente classificação: 
 
Quadro 10 – Matriz de hierarquização

35
 dos atrativos de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 
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Museu das Culturas Dom Bosco Campo 
Grande 

3 2 2 3 3 3 3 24 

MARCO Campo 
Grande 

3 2 3 2 2 3 2 23 

Projeto Portal Corguinho 3 2 3 3 3 2 1 23 

Hospital do Pênfigo  Campo 
Grande 

2 2 3 3 1 3 3 22 

Desafio de Mountain Bike de 
Rochedinho 

Campo 
Grande 

3 2 2 2 3 3 2 22 

Fazenda Piana Sidrolândia 3 2 2 2 3 3 2 22 

HCAA Campo 
Grande 

2 2 2 3 3 3 3 22 

Morada dos Baís Campo 
Grande 

3 2 2 3 2 2 3 22 

Morro do Ernesto Campo 
Grande 

3 2 3 1 3 1 2 21 

Parque das Nações Indígenas Campo 
Grande 

2 2 2 3 2 3 3 21 

Estância Paraíso Tropical Rochedo 3 2 2 2 3 3 1 21 

Centro de Convenções Arq. Rubens Gil 
de Camillo 

Campo 
Grande 

3 3 2 2 2 1 3 21 

Caminho Rural de Santo Antônio Campo 
Grande 

2 2 3 3 2 1 2 20 

                                                 
35

 Cada critério analisado na matriz recebeu notas de 0 a 3, sendo atribuídos pesos maiores (dobro) os critérios: 

potencial de atratividade e representatividade. Ressalta-se que mais próximo da nota 3, maior a relevância (de 
atratividade, uso, singularidade, apoio local, conservação, qualidade da infraestrutura ou facilidade de acesso) do 
atrativo no respectivo critério. Da mesma forma, quanto mais próximo da nota 0, menor esta relevância. 
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Paróquia São Francisco Campo 
Grande 

2 3 2 1 3 3 2 20 

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro 

Campo 
Grande 

2 3 1 3 2 3 3 20 

Diamond Hall Campo 
Grande 

2 2 2 2 3 2 3 20 

Mercado Municipal Antônio Valente Campo 
Grande 

2 2 2 3 2 2 3 20 

Terra Nova Eventos Campo 
Grande 

2 2 2 2 3 2 2 19 

Cachoeira do Inferninho Campo 
Grande 

2 2 3 3 2 0 2 19 

Teatro Glauce Rocha Campo 
Grande 

2 3 2 3 1 2 2 19 

Ondara Palace Campo 
Grande 

2 2 2 2 2 2 3 19 

Expo Sidrolândia Sidrolândia 2 2 2 2 2 3 2 19 

Parque Laucídio Coelho / Expogrande Campo 
Grande 

2 2 2 3 2 2 2 19 

Motocross/Velocross Nova 
Alvorada do 
Sul, Campo 
Grande e 
Jaraguari 

2 2 2 3 2 2 2 19 

Parque Estadual do Prosa Campo 
Grande 

2 3 2 1 1 2 3 18 

Pousada Sol Amarelo Dois Irmãos 
do Buriti 

3 2 1 2 2 3 1 18 

Associação Esportiva e Cultural Nipo 
Brasileira 

Campo 
Grande 

2 2 2 1 2 2 2 17 

Centro Olímpico Vila Nasser Campo 
Grande 

2 2 2 2 1 2 2 17 

Estância Joia Campo 
Grande 

2 2 2 2 2 2 1 17 

Exposição Nacional de Orquídeas Sidrolândia 2 1 2 1 2 2 3 17 

Fazenda Pontal das Águas Campo 
Grande 

2 2 1 2 2 3 2 17 

Festa do Cordeiro Sidrolândia 2 1 1 3 2 2 3 17 

Memorial da Cultura Apolônio de 
Carvalho 

Campo 
Grande 

2 2 1 3 1 2 3 17 

Praça Esportiva Belmar Fidalgo Campo 
Grande 

2 2 1 2 2 2 3 17 

Sítio Harmonia Campo 
Grande 

2 2 2 1 2 2 2 17 

Caminhada Rural da Lua Cheia Campo 
Grande 

2 2 2 1 2 1 2 16 

Catedral de Nossa Senhora Abadia e Campo 2 3 1 1 2 2 2 16 
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Santo Antônio Grande 

Conjunto Ferroviário Campo 
Grande 

1 2 2 1 2 2 3 16 

Pousada Rural Cabanas do Pontal Campo 
Grande 

2 2 2 1 2 2 1 16 

Voo Livre Sidrolândia 2 2 3 1 2 0 1 16 

Clube de Laço Agrorio Ribas do Rio 
Pardo 

2 2 1 3 1 1 2 15 

Autódromo Internacional Orlando Moura Campo 
Grande 

2 1 2 1 1 1 3 15 

Balneário Municipal Mantena Ribas do Rio 
Pardo 

1 2 2 1 2 2 2 15 

City Tour Campo 
Grande 

2 2 2 1 2 0 2 15 

Comércio Anhanduí (beira de estrada) Campo 
Grande 

2 2 1 3 1 1 2 15 

Estádio Pedro Pedrossian (Morenão) Campo 
Grande 

2 2 2 1 1 1 2 15 

Parque Estadual Matas do Segredo Campo 
Grande 

1 2 2 1 2 2 2 15 

Praça de Eventos  Terenos 2 0 1 3 2 2 2 15 

Recinto de Leilões Rio Negro 2 0 1 1 3 3 2 15 

Toca do Ouriço Ecoaventura Jaraguari 2 1 2 2 1 2 1 15 

Shopping Bosque dos Ipês Campo 
Grande 

2 1 1 2 3 1 2 15 

Museu José Antônio Pereira Campo 
Grande 

2 2 1 1 2 2 2 15 

Região do Cerro Corá Sidrolândia 2 2 1 1 3 1 2 15 

Arena Green Hall Campo 
Grande 

2 2 1 1 2 1 3 15 

Balneário Novo Paraíso Rio Negro 2 2 1 1 1 2 2 14 

Bike Birding Corguinho 2 1 2 1 2 1 1 14 

Cachoeira do Rio do Peixe Rio Negro 2 1 2 1 3 0 1 14 

Caminho Furnas do Dionísio Jaraguari 1 2 2 1 2 2 1 14 

Festa da Coxinha Rio Negro 1 1 1 3 2 2 2 14 

Festival da Rapadura Jaraguari 1 0 2 3 2 2 1 14 

Horto Florestal Campo 
Grande 

1 2 1 2 1 2 3 14 

Instituto Quinta do Sol Corguinho 2 2 2 1 1 1 1 14 

Parque Jaques da Luz Campo 
Grande 

1 2 1 3 1 2 2 14 

Pousada das Palmeiras Dois Irmãos 
do Buriti 

2 2 1 1 2 2 1 14 
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Reserva Canindé Terenos 2 2 1 1 2 1 2 14 

Teatro Prosa Campo 
Grande 

1 2 1 1 3 2 2 14 

Região do Céuzinho e Usina 
Abandonada do Ceroula 

Campo 
Grande 

2 2 1 1 2 1 2 14 

Costelada Pantaneira Rio Negro 1 0 1 3 2 2 2 13 

Festa do Vaqueiro Jaraguari 1 1 1 3 2 1 2 13 

Parque Ayrton Sena Campo 
Grande 

1 2 1 2 1 2 2 13 

Parque Ecológico do Sóter Campo 
Grande 

1 2 1 2 1 1 3 13 

Praça Esportiva Elias Gadio Campo 
Grande 

1 2 1 2 1 2 2 13 

RPPN Vale do Bugio Corguinho 1 2 2 1 1 1 1 12 

Associação Okinawa Campo 
Grande 

1 2 2 1 1 1 1 12 

Estância Lázara Jaraguari 1 2 1 1 1 2 2 12 

Estância Vovô Dedê Campo 
Grande 

1 2 1 1 1 2 2 12 

Festa de São Judas Tadeu Corguinho 1 2 1 1 2 1 2 12 

Parque Tarsila do Amaral Campo 
Grande 

1 2 1 2 0 2 2 12 

Pesqueiros Campo 
Grande 

1 2 1 1 2 2 1 12 

Sítio Pingo D'ouro Jaraguari 1 1 1 1 2 2 2 12 

Pousada Faca de Pau Rio Negro 2 2 1 1 1 1 1 12 

Cavalgadas Ribas do Rio 
Pardo 

1 1 1 3 1 1 1 11 

Chácara Recanto Rio Negro 1 2 1 1 1 2 1 11 

Região do Cachoeirão Terenos 1 2 1 1 0 1 2 10 

Teatro Aracy Balabanian Campo 
Grande 

1 1 1 1 0 1 3 10 

Balneário da Neide Rio Negro 1 2 1 1 0 1 1 9 

Parque Nelson Tereré Nova 
Alvorada do 
Sul 

1 2 0 1 0 2 2 9 

Fonte: Agricon /Consultoria, 2017. 
 
A partir da matriz acima, os atrativos foram classificados em quatro grupos, com base na 
nota total, sendo: 
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Quadro 11 – Descrição das hierarquias adotadas para a classificação dos atrativos. 

Hierarquia Característica 

Três 
(alto) 

Atrativos turísticos excepcionais ou de grande interesse, capazes de, por si só, motivar 
importantes correntes de visitantes, atuais e potenciais. 

Dois 
(médio) 

Atrativos com aspectos excepcionais, capazes de motivar uma corrente atual ou 
potencial de visitantes, em conjunto com outros atrativos próximos a este. 

Um 
(baixo) 

Atrativos com algum aspecto expressivo, capazes de interessar visitantes, que tenham 
chegado à área turística por outras motivações de viagens, ou capaz de motivar fluxos 
turísticos regionais e locais (atuais e potenciais). 

Zero 
(nenhum) 

Atrativos sem mérito suficientes, mas que formam parte do patrimônio turístico com 
elementos que podem complementar outros de maior hierarquia. Podem motivar 
correntes turísticas locais, em particular de recreação popular. 

Fonte: BRASIL, 2007
36

. 
 

Dessa matriz tem-se a seguinte hierarquia e classificação dos atrativos de Campo Grande e 
Região Caminho dos Ipês, a ser empegada nas ações futuras de marketing: 
 
Quadro 12 – Hierarquia dos atrativos de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 

Nome do empreendimento Município Hierarquia 

Museu das Culturas Dom Bosco Campo Grande 

Três 

MARCO Campo Grande 

Projeto Portal Corguinho 

Hospital do Pênfigo  Campo Grande 

Desafio de Mountain Bike de Rochedinho Campo Grande 

Fazenda Piana Sidrolândia 

HCAA Campo Grande 

Morada dos Baís Campo Grande 

Morro do Ernesto Campo Grande 

Dois 

Parque das Nações Indígenas Campo Grande 

Estância Paraíso Tropical Rochedo 

Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo Campo Grande 

Caminho Rural de Santo Antônio Campo Grande 

Paróquia São Francisco Campo Grande 

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Campo Grande 

Diamond Hall Campo Grande 

Terra Nova Eventos Campo Grande 

Cachoeira do Inferninho Campo Grande 

Mercado Municipal Antônio Valente Campo Grande 

Teatro Glauce Rocha Campo Grande 

Ondara Palace Campo Grande 

Expo Sidrolândia Sidrolândia 

Parque Laucídio Coelho / Expogrande Campo Grande 

Motocross/Velocross Nova Alvorada do 
Sul, Campo Grande e 

                                                 
36

 Brasil. Ministério do Turismo. Módulo Operacional 7: Roteirização Turística/ Ministério do Turismo. Secretaria 

Nacional de Políticas de Turismo. Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico. 
Coordenação Geral de  Regionalização. – Brasília, 2007 
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Nome do empreendimento Município Hierarquia 

Jaraguari 

Parque Estadual do Prosa Campo Grande 

Um 

Pousada Sol Amarelo Dois Irmãos do Buriti 

Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira  Campo Grande 

Centro Olímpico Vila Nasser Campo Grande 

Estância Joia Campo Grande 

Exposição Nacional de Orquídeas Sidrolândia 

Fazenda Pontal das Águas Campo Grande 

Festa do Cordeiro Sidrolândia 

Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho Campo Grande 

Praça Esportiva Belmar Fidalgo Campo Grande 

Sítio Harmonia Campo Grande 

Caminhada Rural da Lua Cheia Campo Grande 

Catedral de Nossa Senhora Abadia e Santo Antônio Campo Grande 

Conjunto Ferroviário Campo Grande 

Pousada Rural Cabanas do Pontal Campo Grande 

Voo Livre Sidrolândia 

Agrorio Ribas do Rio Pardo 

Autódromo Internacional Orlando Moura Campo Grande 

Balneário Municipal Mantena Ribas do Rio Pardo 

City Tour Campo Grande 

Comércio Anhanduí (beira de estrada) Campo Grande 

Estádio Pedro Pedrossian (Morenão) Campo Grande 

Parque Estadual Matas do Segredo Campo Grande 

Praça de Eventos  Terenos 

Recinto de Leilões Rio Negro 

Toca do Ouriço Ecoaventura Jaraguari 

Shopping Bosque dos Ipês Campo Grande 

Museu José Antônio Pereira Campo Grande 

Região do Cerro Corá Sidrolândia 

Arena Green Hall Campo Grande 

Balneário Novo Paraíso Rio Negro 

Bike Birding Corguinho 

Cachoeira do Rio do Peixe Rio Negro 

Caminho Furnas do Dionísio Jaraguari 

Festa da Coxinha Rio Negro 

Festival da Rapadura Jaraguari 

Horto Florestal Campo Grande 

Instituto Quinta do Sol Corguinho 

Parque Jaques da Luz Campo Grande 

Pousada das Palmeiras Dois Irmãos do Buriti 

Reserva Carindé Terenos 

Teatro Prosa Campo Grande 
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Nome do empreendimento Município Hierarquia 

Região do Ceuzinho e Usina Abandonada do Ceroula Campo Grande 

Costelada Pantaneira Rio Negro 

Zero 

Festa do Vaqueiro Jaraguari 

Parque Ayrton Sena Campo Grande 

Parque Ecológico do Sóter Campo Grande 

Praça Esportiva Elias Gadio Campo Grande 

RPPN Vale do Bugio Corguinho 

Associação Okinawa de Campo Grande Campo Grande 

Estância Lázara Jaraguari 

Estância Vovô Dedê Campo Grande 

Festa de São Judas Tadeu Corguinho 

Parque Tarsila do Amaral Campo Grande 

Pesqueiros Campo Grande 

Sítio Pingo D'ouro Jaraguari 

Pousada Faca de Pau Rio Negro 

Cavalgadas Ribas do Rio Pardo 

Chácara Recanto Rio Negro 

Região do Cachoeirão Terenos 

Teatro Aracy Balabanian Campo Grande 

Balneário da Neide Rio Negro 

Parque Nelson Tereré Nova Alvorada do Sul 

Fonte: Agricon /Consultoria, 2017. 
 

Resultante da classificação tem-se a seguir os principais atrativos de Campo Grande e 
Região Caminho dos Ipês e seus segmentos turísticos: 
 
Quadro 13 – Principais atrativos 

37
de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 

Nome do empreendimento Município 
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Museu das Culturas Dom Bosco Campo Grande   X       

MARCO Campo Grande   X       

Projeto Portal Corguinho         X 

Hospital do Pênfigo  Campo Grande         X 

Desafio de Mountain Bike de Rochedinho Campo Grande X         

Fazenda Piana Sidrolândia X   X     

HCAA Campo Grande         X 

Morada dos Baís Campo Grande   X       

Morro do Ernesto Campo Grande X         

Parque das Nações Indígenas Campo Grande   X X     

Estância Paraíso Tropical Rochedo     X X   

                                                 
37

 Atrativos selecionados como principais por terem sido classificados com as hierarquias três e dois. 
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Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de 
Camillo 

Campo Grande     X     

Caminho Rural de Santo Antônio Campo Grande X         

Paróquia São Francisco Campo Grande   X       

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro 

Campo Grande   X       

Diamond Hall Campo Grande     X     

Terra Nova Eventos Campo Grande     X     

Cachoeira do Inferninho Campo Grande X         

Mercado Municipal Antônio Valente Campo Grande   X       

Teatro Glauce Rocha Campo Grande   X X     

Ondara Palace Campo Grande     X     

Expo Sidrolândia Sidrolândia     X     

Parque Laucídio Coelho / Expogrande Campo Grande     X     

Motocross/Velocross Região toda     X     

Fonte: Agricon /Consultoria, 2017. 
 
 

2.3. Outros equipamentos, infraestrutura e serviços públicos 

 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês apresenta ampla rede bancária, infraestrutura e 
serviços públicos, destacando-a no Estado com a região de melhor acesso e seus serviços 
públicos sanitários, de transporte, de saúde, de segurança e de comunicação, compatíveis 
com grandes centros urbanos, posicionam-na como o destino melhor estruturado para o 
atendimento de visitantes. 
 
A região conta com a maior e mais diversificada rede de atendimento bancário de Mato 
Grosso do Sul, respondendo por 40% de todas as agências e postos de atendimento do 
Estado. Segundo a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN são 119 agências de 13 
bancos e 295 postos de atendimentos de oito bancos diferentes, conforme quadro a seguir. 
 
Quadro 14 – Quantidade de agências bancárias e postos de atendimentos de Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês. 

Descrição Agências bancárias Postos de atendimentos 

Campo Grande 106 259 

Corguinho 0 2 

Dois Irmãos do Buriti 1 3 

Jaraguari 0 3 

Nova Alvorada do Sul 3 3 

Ribas do Rio Pardo 2 5 

Rio Negro 1 7 

Rochedo 0 3 

Sidrolândia 4 7 
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Descrição Agências bancárias Postos de atendimentos 

Terenos 2 3 

Total 119 295 

Mato Grosso do Sul 301 746 

Nota 1: data base - 03.10.2016. 
Nota 2: Postos de atendimento = somatória de Posto de Atendimento Bancário, Posto Avançado de 
Atendimento, Posto de Atendimento Bancário Eletrônico, Posto de Atendimento ao Micro Crédito, Posto Bancário 
de Arrecadação e Pagamento, Posto de Atendimento Transitório e Posto de Câmbio Permanente. 
Fonte: Febraban, 2017
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Além da rede bancária, todos os municípios da área de estudo possuem agências dos 
correios, assim como telefonia fixa e móvel, internet a cabo e 3G e acessam os canais de 
televisão via torre, cabo, antenas parabólicas ou internet.  
 
O sistema de abastecimento de água em Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 
atende a população local e ao atual fluxo de turistas. Destaca-se que, o Estado devido à 
existência de vários aquíferos e em especial o Aquífero Guarani, dispõe de quantidade e 
qualidade de água, assim como um custo mais reduzido para a disponibilização deste 
recurso aos municípios, conforme identificado no respectivo PDITS. O mesmo estudo 
apontou que a empresa concessionária do serviço público de Campo Grande e as empresas 
detentoras das concessões nos demais municípios da área em estudo indicam que existe 
disponibilidade de água e capacidade operacional para atender um crescimento de 
demanda (MATO GROSSO DO SUL, 2012).  
 
No que tange ao esgotamento sanitário, 80% da população do município de Campo Grande 
tem acesso à rede coletora e o objetivo é chegar a 100% em 2025, 29 anos antes da meta 
nacional. O Instituto Trata Brasil, baseado em dados do SNIS (Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades), coloca Campo Grande em 6º 
lugar entre as capitais que tem os melhores índices de saneamento. 
 
Em Sidrolândia e em Ribas do Rio Pardo, as planejadas implantações da rede de 
esgotamento sanitário, descritas no PDITS, foram concluídas e é estimada pela Empresa de 
Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul uma cobertura de rede próxima a 43%. No 
entanto, a rede de esgotamento sanitário de Nova Alvorada do Sul não foi implantada e 
segue em fase de início das obras. 
 
Assim, segue a necessidade de implantar o sistema de esgotamento sanitário nos outros 
municípios da área em estudo Jaraguari, Rochedo, Rio Negro, Corguinho, Dois Irmãos do 
Buriti. Terenos tem sistema em operação e sob a gestão da Sanesul. 
 
Apesar da ampla cobertura e frequência adequada da coleta de lixo, da ausência de 
resíduos acumulados nas ruas e de não haver queixas do trade quanto à gestão dos 
resíduos sólidos, este segue sendo o serviço público mais crítico de Campo Grande e 
Região Caminho dos Ipês, especialmente da capital, em virtude do tamanho da população e 
do volume de resíduos gerados diariamente. 
 
Ainda no PDITS foi identificada a situação que pouco evoluiu até os dias atuais, na qual a 
destinação final dos resíduos segue como o ponto mais crítico, uma vez que o aterro 
sanitário de Campo Grande opera com restrições e é foco de protestos e conflitos de 
catadores de lixo. 
 

                                                 
38

 Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN. Disponível 

em:<http://www.buscabanco.org.br/AgenciasBancos.asp>. Acesso em 02 de mai. de 2017. 
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Um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE39 em 2016 apontou 
que dos dez municípios que compõem a área em estudo, oito usam seus lixões como 
destino final dos resíduos, apesar da existente legislação federal que proíbe o seu uso no 
país. Esta situação não é diferente do restante do Mato Grosso do Sul, onde 80% dos 
municípios continuam a utilizar seus lixões para o descarte de lixo. Terenos possui áreas de 
transbordos instaladas. 
 
Os dados do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública , 2016)40 mostram que das vinte e sete capitais brasileiras, Campo Grande é uma 
das menos violentas do Brasil, apresentando um índice de 16,3 assassinatos por cada 100 
mil habitantes, a capital ocupa a antepenúltima posição. 
 
O PDITS destacou que este menor índice de criminalidade de Campo Grande perante 
outras capitais é consequência da geografia do município que não possui morros, favelas ou 
outras áreas propícias a problemas de ocupação, diretamente associados à maior 
criminalidade. 
 
Ainda considerando os dados do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública a capital 
Campo Grande apresentou em relação ao ano anterior uma queda de 17,8% no índice de 
assassinatos enquanto a média nacional é de queda de 4,6%, denotando a evolução do 
serviço de segurança da capital.  
 
Quanto à estrutura de trânsito e logística de tráfego, Campo Grande e Região, 
especialmente a capital onde a análise deve ser mais criteriosa pelo maior fluxo de veículos, 
apresenta notórias vias largas e amplas que permitem um fácil deslocamento e quase 
sempre sem congestionamentos, o que resulta em poucos minutos de trânsito até a maior 
parte dos destinos no município de Campo Grande. 
 

  
Foto 241 - Via larga em Campo Grande (Avenida 
Ricardo Brandão). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 242 - Via larga em Campo Grande (rotatória 
entre as Avenidas Gury Marques e Interlagos) – 
imagem aérea. 
Fonte: Mercadrone, 2016

41
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Disponível em< http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/06/pesquisa-aponta-que-80-dos-
municipios-de-ms-ainda-usam-lixao.html>. Acesso em 02 de mai. de 2017. 
40

 Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo- SP. 2016. 
Disponível em< https://documentos.mpsc.mp.br/portal/manager/resourcesDB.aspx?path=2229 >. Acesso em 02 
mai de 2017. 
41

 Mercadrone. Além de câmeras em semáforos, drone será usado para monitorar trânsito, 2016. Disponível em 
< http://blog.mercadrone.com.br/index.php/tag/drone-campo-grande/>. Acesso em 08 abr. 2017. 
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Cabe ainda destacar que na região em 
estudo, a capital tem cerca de 90 
quilômetros de ciclovias, uma média de 
10,8 km de ciclovias para cada 100 mil 
habitantes, em 16 trajetos para os ciclistas. 
Em decorrência deste indicador de uma 
média de 10,8 km de ciclovias para cada 
100 mil habitantes, a cidade de Campo 
Grande foi eleita pela Revista Galileu 
como a 4ª capital do Brasil que oferece 
mais vias em relação ao total da 
população Revista Galileu (2014) 42. 
 
A qualidade dos serviços públicos, 
infraestrutura, mobilidade urbana e 
condições ambientais, dentre outros 
requisitos adotados em pesquisa pelo 

Observatório das Metrópoles da Universidade Federal do Rio de Janeiro que mediu o bem 
estar em todas as cidades do Brasil, revelou que o Índice de Bem-Estar Urbano (Ibeu) de 
Campo Grande é o 6º melhor indicador dentre todas as capitais brasileira. Corroborando 
com esta pesquisa, entre os militares, Campo Grande é o município mais procurado por 
aqueles que querem ser transferidos, existindo uma fila de espera. Estas transferências são 
motivadas pela qualidade de vida, transito fluido e menor custo de vida43. 
 

No que tange ao visitante, a sinalização de 
Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês é um dos limitantes à competitividade 
do destino, visto que ao longo das vias de 
acesso é restrito o volume e a qualidade 
de informações disponíveis para indicar o 
caminho, a distância ou mesmo 
sinalização a localização dos atrativos e 
demais empreendimentos turísticos. 
Especificamente quanto à sinalização 
turística, somente a capital possui e, no 
entanto é uma sinalização antiga, com 
baixo nível de informações e grande 
necessidade de ajuste e reinstalação.  
 
Instalada em 2001, a sinalização turística 

de Campo Grande inclui 310 placas distribuídas em diversos estabelecimentos de Campo 
Grande, sendo todas somente em português. Em anos anteriores a prefeitura municipal 
buscou recursos para atualizar a sinalização existente, porém não implantou o projeto. É 
previsto que a atual gestão municipal busque dar continuidade ao projeto e renove a 
sinalização turística na capital. 
 

Complementando esta avaliação da infraestrutura urbana do destino, cabe destacar que nos 
próximos anos o centro da capital passará por uma grande transformação por meio da 
implantação do Projeto Reviva Centro com recursos federais e do Banco Interamericano de 

                                                 
42

 Revista Galileu (2014). O desafio da bicicleta no Brasil. Disponível em < 
http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2014/06/o-desafio-da-bicicleta-no-brasil.html>. Acesso em 03 mai. 
2017. 
43

 Fama de "paraíso" faz militares enfrentarem fila pela Cidade Morena .Disponível em < 

https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/fama-de-paraiso-faz-militares-enfrentarem-fila-pela-
cidade-morena >. Acesso em 03 mai. de 2017. 

 
Foto 243 – Ciclovia na Avenida Afonso Pena em 
Campo Grande, MS. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Foto 244 – Sinalização turística de Campo Grande. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Desenvolvimento. O projeto prevê a revitalização do centro por meio do embutimento da 
fiação, ampliação das calçadas, criações de áreas de lazer e reordenamento do trânsito no 
entorno da Rua 14 de Julho. Serão implantadas também áreas de descanso com bancos, 
árvores e painéis que garantirão o conforto de pedestres contra as altas temperaturas. 
 

2.4. Empresas de serviços turísticos 
 

Identifica-se uma não conformidade com a realidade do setor ao se analisar o número de 
empresas listadas nos municípios que compõem Campo Grande a e Região Caminho dos 
ipês no Cadastur, apesar deste cadastramento permitir ao empreendimento a participação 
em eventos, feiras e ações realizados pelo Ministério do Turismo e viabilizar o acesso a 
linhas de financiamento específicas para ou turismo, por intermédio de bancos oficiais, 
sendo muito popular na área turística o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
Oeste – FCO, por seus juros subsidiados. 
 
Quadro 15 – Empreendimentos prestadores de serviço turístico de Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês cadastrados no Cadastur em 2017. 

Prestador de Serviço Quantidade 

Agências de turismo 163 

Guias de Turismo 45 

Locadoras de veículos 22 

Meios de Hospedagem 36 

Organizadores de Eventos 52 

Prestador de Infraestrutura de Apoio para Eventos 23 

Restaurantes e Serviços de Alimentação 56 

Transportadora Turística 30 

Total 427 

Nota 1 – As demais categorias de prestadores de serviços que aqui não foram listadas deve-se ao fato da 
pesquisa no Cadastur não ter encontrado nenhum empreendimento cadastrado. 
Nota 2 – Pesquisa realizada em 08 de abril de 2017. 
Fonte: Cadastur (Brasil, 2017a)
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Assim, para a presente análise tomou-se por referência quantitativa a base de dados da 
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS do Ministério do Trabalho publicada em 2016 
com dados referentes a 2015, a qual apresenta como empreendimentos formalizados dos 
segmentos de alojamento, alimentação, 1.668 estabelecimentos, número 3,9 vezes maior 
que do Cadastur.  Destaca-se que as empresas de serviço de alimentação respondem por 
76% do total de empreendimentos cadastrados no sistema da RAIS em 2015. 
 
Quadro 16 – Empreendimentos prestadores de serviço turístico de Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês segundo a RAIS em 2015. 

Prestador de Serviço Quantidade 

Serviços de alojamento 165 

Serviços de alimentação 1.270 

Agências de viagens 104 

Aluguel de carros e Transporte 35 

Organizadores de eventos e infraestrutura de apoio 94 

Total 1.668 

Fonte: RAIS/MTE (Brasil, 2016)
45
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 Brasil. Ministério do Turismo. Cadastur. Disponível em< 
http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/PesquisarEmpresas.mtur>. Acesso em 08 abr. 2017. 
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Detalhando a análise por Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e por 
município que compõe a área em estudo, destaca-se a expressiva quantidade de 
restaurantes e lanchonetes e o fato dos empreendimentos de Campo Grande responder por 
em média 95% de todos os estabelecimentos presentes na RAIS em 2015. 
 
Quadro 17 – Detalhamento por atividade econômica e por município dos empreendimentos prestadores 
de serviço turístico de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês segundo a RAIS em 2015. 

Se
gm

e
n

to
s 

CNAE Descrição 

C
am

p
o

 G
ra

n
d

e 

C
o

rg
u

in
h

o
 

D
o

is
 Ir

m
ão

s 
d

o
 B

u
ri

ti
 

Ja
ra

gu
ar

i 

N
o

va
 A

lv
o

ra
d

a 
d

o
 S

u
l 

R
ib

as
 d

o
 R

io
 P

ar
d

o
 

R
io

 N
eg

ro
 

R
o

ch
ed

o
 

Si
d

ro
lâ

n
d

ia
 

Te
re

n
o

s 

To
ta

l 

Se
rv

iç
o

s 
d

e 
al

o
ja

m
en

to
 

01/08/5510 Hotéis 77 1 2 1 8 9 1 1 3 1 104 

5510-8/02 Apart-hotéis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5510-8/03 Motéis 43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 44 

5590-6/01 Albergues, exceto 
assistenciais 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

5590-6/02 Campings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5590-6/03 Pensões 
(alojamento) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5590-6/99 Outros 
alojamentos não 
especificados 
anteriormente 

10 0 0 0 1 0 0 0 1 1 13 
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5611-2/01 Restaurantes e 
similares 

59
9 

0 1 2 15 9 1 1 15 3 646 

5611-2/02 Bares e outros 
estabelecimentos 
especializados em 
servir bebidas 

47 0 0 0 0 1 0 0 1 0 49 

5611-2/03 Lanchonetes, 
casas de chá, de 
sucos e similares 

42
2 

1 0 1 2 6 1 2 9 3 447 

5612-1/00 Serviços 
ambulantes de 
alimentação 

15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

5620-1/01 Fornecimento de 
alimentos 
preparados 
preponderantemen
te para empresas 

56 0 0 1 0 0 0 0 1 0 58 

5620-1/02 Serviços de 
alimentação para 
eventos e 
recepções - bufê 

38 0 0 0 1 0 0 0 0 1 40 

5620-1/03 Cantinas - serviços 
de alimentação 
privativos 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
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s 7911-2/00 Agências de 

viagens 
88 0 0 0 0 0 0 0 5 0 93 

7912-1/00 Operadores 
turísticos 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
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 BRASIL (2016). Ministério do Trabalho. Relação Anual de Informações Sociais. Dados de 2011 a 2015. 
Disponível em < http://bi.mte.gov.br/bgcaged/login.php>. Consulta realizada em 04 mai. de 2017.  
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7711-0/00 Locação de 
automóveis sem 
condutor 

32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 33 

4923-0/01 Serviço de táxi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4929-9/03 Organização de 
excursões em 
veículos 
rodoviários 
próprios, municipal 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4929-9/04 Organização de 
excursões em 
veículos 
rodoviários 
próprios, 
intermunicipal, 
interestadual e 
internacional 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8230-0/01 Serviços de 
organização de 
feiras, congressos, 
exposições e 
festas 

56 0 0 0 0 0 0 0 1 0 57 

8230-0/02 Casas de festas e 
eventos 

14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 

9001-9/06 Atividades de 
sonorização e de 
iluminação 

10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 

9001-9/99 Artes cênicas, 
espetáculos e 
atividades 
complementares 
não especificados 
anteriormente 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Fonte: RAIS/MTE (Brasil, 2016). 

 
A evolução destes segmentos de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês entre 2011 e 
2015 aponta um crescimento médio anual de 7% ao ano do setor, sendo mais acentuado 
entre 2011 e 2012, quando o número de estabelecimentos aumentou 10%, e mais amena 
entre 2014 e 2015, visto que incremento registrado foi de 4%. De tal maneira que o total de 
empreendimentos formais passa de 1.263 em 2011 para 1.668 em 2015. 
 
Esta análise ainda permite destacar que, em termos porcentuais, o segmento de 
Organizadores de eventos e infraestrutura de apoio teve o maior crescimento médio no 
período analisado (16% a.a.), seguido do segmento de serviços de alimentação (média de 
8% a.a.). Em contrapartida, o serviço de aluguel de carros e transporte é o único segmento 
de serviços turísticos com queda no período analisado (média de -3% a.a.). 
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Figura 17 – Evolução no número de empreendimentos prestadores de serviço turístico de Campo Grande 
e Região Caminho dos Ipês segundo a RAIS de 2011 a 2015. 

Fonte: RAIS/MTE (Brasil, 2016). 

 
Avaliando a evolução no período de 2011 a 2015 do total de empreendimentos de Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês por atividade econômica, destaca-se o crescimento 
nominal do total de restaurantes e lanchonetes de 177 e 119, respectivamente. Igualmente, 
a atividade de Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas e a 
atividade de Casas de festas e eventos são as que apresentaram o maior aumento 
porcentual: 119% e 88% respectivamente. 
 
Quadro 18 – Detalhamento por atividade econômica da evolução de 2011 a 2015 dos empreendimentos 
prestadores de serviço turístico de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês segundo a RAIS. 
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 5510-8/01 Hotéis 87 90 92 102 104 

5510-8/02 Apart-hotéis 2 2 2 1 1 

5510-8/03 Motéis 43 45 43 43 44 

5590-6/01 Albergues, exceto assistenciais 0 1 0 1 2 

5590-6/02 Campings 0 0 0 0 0 

5590-6/03 Pensões (alojamento) 6 4 2 2 1 
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anteriormente 
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5611-2/01 Restaurantes e similares 469 540 593 597 646 

5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas 

40 39 49 58 49 

5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e 
similares 

328 357 387 423 447 

5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação 13 13 12 15 16 

5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para empresas 

40 46 49 61 58 

5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos 
e recepções - bufê 

27 29 39 40 40 

5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação 
privativos 

9 12 15 13 14 
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7911-2/00 Agências de viagens 85 93 97 97 93 

7912-1/00 Operadores turísticos 3 3 6 5 5 
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Segmentos CNAE Descrição 2011 2012 2013 2014 2015 

7990-2/00 Serviços de reservas e outros serviços 
de turismo não especificados 
anteriormente 

7 6 8 9 6 

A
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7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor 38 38 36 33 33 

4923-0/01 Serviço de táxi 1 1 2 2 1 

4929-9/03 Organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, municipal 

1 1 1 1 1 

4929-9/04 Organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, intermunicipal, 
interestadual e internacional 

0 0 0 0 0 
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8230-0/01 Serviços de organização de feiras, 
congressos, exposições e festas 

26 33 39 53 57 

8230-0/02 Casas de festas e eventos 8 10 12 10 15 

9001-9/06 Atividades de sonorização e de 
iluminação 

8 7 7 10 11 

9001-9/99 Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares não especificados 
anteriormente 

11 11 12 13 11 

Fonte: RAIS/MTE (Brasil, 2016). 

 

2.4.1. Serviço de alojamento  
 
O serviço de alojamento de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, entre 2011 e 2015, 
apresentou um crescimento médio anual de 3% a.a. em seu número de estabelecimentos, 
passando de 149 em 2011 para 165 em 2015, sendo 81% localizados na capital. Por 
atividade econômica do segmento, nota-se que Hotéis, além de ser a atividade com maior 
número de empreendimentos registrados, 104 em 2015, também é a atividade econômica 
com maior aumento em seus estabelecimentos: média de 5% a.a. e destaque ao 
crescimento de 11% entre o ano de 2013 e 2014. A atividade de Motéis e a atividade 
econômica de Apart-hotéis se mantêm estabilizadas, com poucas variações nominais, 
enquanto a atividade de Pensões (alojamento) apresentou a maior queda de 2011 a 2015: 
média de 33% a.a. passando de seis empreendimentos em 2011 para apenas um em 2015. 

 
Figura 18 – Evolução no número de empreendimentos prestadores de serviço de alojamento em Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês segundo a RAIS de 2011 a 2015. 

Fonte: RAIS/MTE (Brasil, 2016). 
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O serviço de alojamento de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, em especial a rede 
hoteleira da capital, encontrava-se em amplo desenvolvimento no período de 2011 a 2015, 
quando o número de leitos passou para sete mil com a implantação de 1,5 mil novos leitos 
por meio da inauguração e expansão de cinco hotéis em Campo Grande, suprindo em 
grande parte o existente déficit de dois mil leitos existente em 2011. No entanto, a crise 
financeira que impactou negativamente a economia, em especial no ano de 2016, prejudicou 
expressivamente o segmento, reduzindo de a taxa média de ocupação da rede hoteleira 
para 50%. 
 
Em reação à crise vivenciada pelo segmento, a rede hoteleira da área em estudo voltou-se 
para uma intensificação da organização das empresas por meio da ABIH, a qual passou por 
uma profissionalização de sua gestão, por meio de reformulação de equipe e construção de 
um planejamento estratégico para o ano de 2017, envolvendo ações de negociações em 
grupo junto a fornecedores e início da construção de uma parceria com a ABRASEL e ABAV 
para a captação de eventos, otimizando os resultados da rede hoteleira por meio da redução 
de custos e aumento da receita com o incremento de hóspedes. 
 
Nesta iniciativa de captação de eventos, a rede hoteleira, através da ABIH, está estudando a 
prática de tarifas diferenciadas e parceiras entre os empreendimentos a fim de melhorar a 
distribuição de hóspedes nos empreendimentos e incentivar o retorno e indicação. Esta 
parceria e atuação conjunta tanto entre associações como entre os empreendimentos 
associados à ABIH se encontra em fase inicial, contudo aponta que o segmento identifica a 
necessidade de melhor estruturar a atuação em grupo do setor. 

 

2.4.2. Serviço de Gastronomia  
 
O serviço de gastronomia dentre os demais segmentos de empresas de serviços turísticos 
de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês é o mais numeroso em termos de número de 
estabelecimentos, respondendo por 76% do total. O segmento entre 2011 e 2015 
apresentou um crescimento médio anual de 8% a.a., destacando-se o crescimento maior da 
atividade econômica de Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê de 11% 
a.a.. 

  

Figura 19 – Evolução no número de empreendimentos prestadores de serviço de gastronomia em Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês segundo a RAIS de 2011 a 2015. 

Fonte: RAIS/MTE (Brasil, 2016). 
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Campo Grande e Região Caminho dos Ipês possui importantes empreendimentos e 
corredores gastronômicos que refletem a história, identidade cultural e evolução da 
população campo-grandense. 
 
Os alimentos encontrados nos estabelecimentos de alimentação de Campo Grande e 
Região Caminho dos Ipês refletem a sua colonização por japoneses, europeus, árabes, 
paraguaios e bolivianos quem começaram a vir à região como trabalhadores na época da 
construção da Estada de Ferro Noroeste do Brasil.  
 
A região também reflete a culinária dos indígenas e negros que aqui viviam além de 
mineiros, paulistas, gaúchos, paranaenses e outros migrantes do sul e sudeste do país que 
vieram desde as expedições, como a dos bandeirantes, ou pelas oportunidades no novo 
Estado (criado no final dos anos 70), pela carreira militar e, mais recentemente, pela maior 
qualidade de vida oferecida pela capital, Campo Grande. 
 
Esta pluralidade da influência de diferentes culturas, apesar de não resultar em uma comida 
típica, dada a sua diversificação de sabores (sobá, sopa paraguaia, esfiha, churrasco e 
outros alimentos com variadas origens) faz com que a gastronomia de Campo Grande e 
Região Caminho dos Ipês tenha um incremento em sua participação como elemento 
motivador para atrair turistas e diferenciar o destino no mercado turístico. 
 
A seguir destacam-se alguns ícones da culinária do município de Campo Grande e mais à 
frente do restante da região em análise: 
 

 

Na Feira Central de Campo Grande, 
encontram-se muitos descendentes de 
Okinawa, cuja gastronomia já se adaptou à 
culinária local, sendo o sobá a comida 
típica da Feira, além do espetinho com a 
mandioca e pastel que refletem essa 
miscigenação cultural campo-grandense. 
Outras opções são o artesanato, o 
comércio de produtos típicos, frutas, 
legumes e verduras, além de roupas e 
produtos importados. 
 
Em 2004 a Feira Central deixou de ser uma 
feira de rua e foi transferida para a 
Esplanada Ferroviária.  Desde então, nela 
são realizados festivais de “Sobá” e a 
“Festa do Peixe”. 

Foto 245 – Feira Central de Campo Grande. 
Fonte: Feira Central de Campo Grande, 2017. 
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O Mercado Municipal Antônio Valente de 
Campo Grande, popularmente conhecido 
como Mercadão, é um passeio tradicional 
de compras e gastronômico da capital entre 
a população e seus visitantes. O local 
chega a receber cinco mil pessoas em dias 
normais, mas com a chegada do Natal esta 
movimentação aumenta ainda mais 40%. 
 
A erva para tereré é o carro chefe das 
vendas do local, que também é conhecido 
pelo pastel, produtos típicos locais como: 
ervas medicinais e temperos, farinha de 
Furnas de Dionísio, doces, queijos, carnes, 
pimentas, frutas e verduras de qualidade 
diferenciada. 

 
Foto 246 – Mercadão Municipal de Campo Grande. 
Fonte: Associmec, 2017. 

 

 

Na Região da Avenida Vitório Zeolla no 
Bairro Carandá Bosque há pizzaria, 
açougue, loja de chope e cervejas 
artesanais, massas, doces gourmet, 
hamburgueria, risoteria, lanchonete, 
temakeria, empreendimento de comidas 
regionais, casa de comida árabe, casa de 
comida light e fitness, Karandá Vila 
Gourmet, dentre outros. 

Foto 247 – Karandá Vila Gourmet. 
Fonte: Karandá Vila Gourmet, 2017. 
 
Na Região da Avenida Bom Pastor é 
possível encontrar diferentes tipos de 
alimentos, desde massas, a churrasco, 
sanduíches, salgadinhos, doces e 
sorveteria. São em torno de 50 
estabelecimentos comerciais instalados na 
avenida, destacando-se o Manga Park 
onde há comida mexicana, americana, 
japonesa, peruana, italiana, pratos 
regionais e árabes, tudo elaborado por 
chefs em oito containers, cinco food trucks 
e sete food bikes. O local também 
disponibiliza um espaço kids com 
brinquedos infláveis. 
 

 

 Foto 248 – Manga Park - entrada. 
Fonte: Manga Park Quintal Gastronômico, 2017. 

 
Em Campo Grande, o comércio do distrito de Anhanduí, situado na beira da BR-163, mais 
precisamente no Km 420 a 58 km de Campo Grande, existe há décadas. No século XVII era 
ponto de parada para os Bandeirantes. 
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Foto 249 – Comércio de Anhanduí na BR-163 (1). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 250 – Comércio de Anhanduí na BR-163 (2). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Atualmente, o comércio é a base da economia local, pois são vendidos produtos da 
agricultura familiar, que conta 31 barracas, onde trabalham em torno de 60 pessoas, que 
comercializam produtos alimentícios produzidos no próprio distrito como queijos, doces, 
pimentas e outros que possuem maior demanda, mais ainda são vendidos os artesanatos 
locais. 
 
A origem dos clientes é da região de Campo Grande, do estado de Mato Grosso do Sul e 
viajantes de outros Estados. A época de maior movimento são os feriados e período de 
férias escolares. 
 
Devido à crise financeira brasileira e à duplicação da BR-163, que reduziu o movimento de 
veículos na via em decorrência do pedágio instalado a poucos quilômetros do local, o 
comércio tem sentido a queda na demanda, visto que em 2016 eram 44 barracas. 
 
Além deste comércio no distrito da capital, às margens das estradas nos demais municípios 
da Região Caminho dos Ipês também existem estabelecimentos que, além de tradicionais 
paradas dos viajantes, motivam o deslocamento de campo-grandense para ali almoçarem 
ou lancharem, especialmente em finais de semana e feriados. Abaixo, estão detalhados os 
empreendimentos mais tradicionais e demandados. 
 

O Restaurante Água Rica está a 60 km da 
capital e localiza-se na BR-163 no trecho 
entre Campo Grande e Nova Alvorada do 
Sul. 
 
Apesar do acesso por meio de uma rodovia 
com ótimas condições de trafegabilidade, 
não há placa indicativa do restaurante 
dificultando a localização por aqueles que 
desconhecem o empreendimento. 
 
O empreendimento existe desde a década 
de 60 quando já era ponto de descanso 
dos viajantes, época que a viagem de 
Dourados à Campo Grande levava três 
dias. Atualmente, trata-se de um ponto 
tradicional de parada principalmente de 

representantes comerciais e prestadores de serviços que passam pelo local. 
 

 
Foto 251 – Restaurante Água Rica em Nova Alvorada 
do Sul. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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A principal origem do público é da própria região e do estado de Mato Grosso do Sul, 
posteriormente de outros Estados.  
 
O Água Rica comercializa pão de queijo, salgados, bebidas, doces de compotas e queijos, 
além de servir almoço. 
 
O Restaurante tem capacidade de atender em média 100 pessoas por dia e apresenta como 
infraestrutura um amplo estacionamento arborizado, playground e banheiros externos 
novos, que inclusive foram objetos de investimentos nos últimos anos. 
 
O Restaurante Fogão de Pedras existe 
desde 1998 e está localizado na beira da 
BR-262 em Ribas do Rio Pardo. Seu 
acesso pode ser realizado pela rodovia, 
onde a pista pavimentada é simples de 
mão-dupla e na cidade torna-se estrada 
de terra cascalhada, ou pela Rua Aniceta 
Rodrigues de Souza, 2423 do município.  
 
Consolidado como ponto de parada 
tradicional dos viajantes, muitas pessoas 
saem de Campo Grande para Ribas do 
Rio Pardo somente para almoçar. Os 
clientes vêm também de outras 
localidades como Três Lagoas e região, 
do estado de São Paulo e viajantes que 
vem de outros Estados com destino ao 
pantanal.  

 
Foto 252 – Restaurante Fogão de Pedras em Ribas do 
Rio Pardo. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
O Restaurante serve comida mineira típica somente almoço. Além da alimentação, o local 
comercializa doces, pimentas e artesanatos de Minas Gerais.  
 
O Restaurante tem como destaque em sua área de alimentação um fogão à lenha além da 
varanda com redário para os clientes. 
 
Durante os finais de semana e feriados o movimento é maior, a divulgação do restaurante é 
realizada pelo “boca-a-boca” e esporádicos anúncios na televisão. Foi identificada a 
oportunidade de se firmar uma parceria com a Prefeitura para venda de produtos locais 
(doces, artesanatos, pinga e outros) e disponibilização de folder e material promocional do 
Balneário Ribeirão do Mantena e outros atrativos locais. 
 

 

O Panela Preta é um restaurante de comida 
caseira situado à margem da BR 262, a 
pouco mais de cinco quilômetros da área 
urbana de Terenos.  
 
O empreendimento foi inaugurado há cerca 
de três anos, e com o passar do tempo foi 
atraindo os turistas da região, 
principalmente de Campo Grande, que aos 
finais de semana vão à Terenos 
exclusivamente para almoçar a comida 
tipicamente caseira feita em fogão à lenha. 
 
 Foto 253 – Restaurante Panela Preta em Terenos. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Por semana, o Panela Preta recebe em média 200 pessoas, sendo 100 apenas no final de 
semana. A média de fluxo é de 30 pessoas no sábado e 70 no domingo. 
 
A divulgação é feita exclusivamente por uma rádio FM de Campo Grande. Além deste 
público, o restaurante também recebe os viajantes que transitam pela BR 262, e por estar 
na rota entre a capital e o Pantanal (Aquidauana, Miranda e Corumbá), nos períodos de 
pesca o movimento aumenta. Ademais, diversos turistas de outros Estados e até do exterior 
já almoçaram no empreendimento.  
 
Percebe-se que a sinalização insuficiente e a pouca divulgação é um problema comum aos 
estabelecimentos de alimentação de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 
notadamente dos empreendimentos de fora da capital, que têm a sua promoção pautada na 
indicação, respondendo a demanda e não captando clientes. 
 
O setor de alimentação é influenciado pela ampla capacidade de promoção de plataformas 
como o TripAdvisor e outras de viagens que contam também com um aplicativo para celular, 
que recolhe e fornece informações sobre conteúdos relacionados com o estabelecimento, 
baseados em informações e experiências reais de quem já visitou os lugares, conferindo 
reputação ao negócio. 
 
Nota-se que os empreendimentos de alimentação de Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês têm diferentes graus de uso desta ferramenta. Em geral, os empreendimentos fora da 
capital não possuem perfil nestas plataformas, o que impede a sua avaliação e interação 
com o cliente. 
 
Há restaurantes no município de Campo Grande com perfis cadastrados, porém apenas 
aquelas básicas (como localização e contato) e não respondem ou interagem com o cliente 
ou potencial visitante, comprometendo a sua atratividade e nível de confiança.  
 
Entretanto, há empreendimento com perfis detalhados, vídeos e boa interação com clientes, 
incluindo respostas a feedback negativo, ou seja, que passam a usar esta ferramenta para 
um marketing de relacionamento. A mesma estratégia de estreitar a interação com os 
clientes e ampliação da atração de visitantes é notada em outras mídias sociais, em 
especial aquelas onde a imagem dos pratos pode ser bem explorada, como Instagram e 
Facebook. 
 
Campo Grande, nos últimos cinco anos principalmente, tem se tornado uma referência 
estadual de alta gastronomia, além de atrair a implantação de restaurantes de relevantes 
franquias e redes do setor nacional como o Madero Steakhouse e Outback Steakhouse que, 
decorrente do seu forte investimento em marketing, motivam o deslocamento de visitantes 
de cidades vizinhas. 
 
Na capital estão cinco dos melhores restaurantes do Mato Grosso do Sul, premiados por 
meio do Projeto “Chefs Indicam”, criado pelos Embaixadores da Gastronomia Brasileira, que 
apontaram cinco restaurantes, por estado e Distrito Federal, de destacada gastronomia, 
totalizando 135 locais que compõem o Guia Gastronômico “Chefs Indicam”. No âmbito 
regional, o restaurante premiado no Centro-Oeste também é de Campo Grande. 
 
A premiação de 2016 indicou os restaurantes: Casa Colonial (galeteria típica do sul do Brasil 
com uma ampla carta de vinhos), Cantina Romana (comida italiana), Pioneiros (peixaria), 
Yallah Restaurante (comida árabe) e Imakay Restaurante (comida japonesa e peruana) 
sendo este último também vencedor do prêmio do melhor restaurante do Centro-Oeste. 
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2.4.3. Oferta de atividades de lazer e artesanato  
 
A oferta de atividades de lazer de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês está muito 
associada às oportunidades de compras, alimentação, cinema e outras atrações presentes 
nos cinco Shoppings da capital, dois localizados na área central de Campo Grande (Estação 
e Pátio Central) e os três demais são empreendimentos de grande porte que atraem um 
grande fluxo de visitantes e munícipes pela presença de lojas âncoras e lojas exclusivas no 
Estado, conveniência, climatização e segurança oferecidas (Bosque dos Ipês, Campo 
Grande e Norte Sul).  
 

A Casa do Artesão é um dos principais 
pontos de comercialização de artesanato 
do Mato Grosso do Sul e o mais 
relevante de Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês. Ali estão mais de 
quatro mil peças de artesanato 
produzidas em todo o Estado, não 
somente a área em estudo, que 
representam a cultura sul-mato-
grossense. 700 artesãos expõem 
materiais no espaço, onde são recebidas 
cerca de 300 pessoais diariamente. 
 
As opções são diversificadas: bijuterias e 
acessórias, licores, peças indígenas, 
peças em argila retratando a fauna 

pantaneira, imagens sacras, artefatos de madeira e outros. 
 
Também há uma loja no Aeroporto Internacional de Campo Grande com artesanatos de 
todo o Estado do Mato Grosso do Sul, tal como é possível comprar artesanato regional na 
Feira Central. Mercado Municipal e na Central de Comercialização de Economia Solidária 
em Campo Grande. 
 
Nos demais municípios que compõem a área em estudo, percebeu-se a produção de 
artesanato vinculada a ações de secretarias de agricultura familiar ou assistência social, 
sendo em maior parte comercializados em feiras.  
 

2.4.4. Guias de turismo e operadores de receptivo 
 
Agregando guia de turismo e operadores de receptivo, o segmento apresentou um 
crescimento médio anual de 2% no período de 2011 a 2015, destacando-se a atividade de 
agências de viagens como a mais relevância no segmento, respondendo por 89% do total 
de empresas deste segmento de 2015. Nota-se que não há cadastro de guias de turismo na 
base de dados da RAIS. 
 

 
Foto 254 – Casa do Artesão. 
Fonte: Alcides Neto/Campograndenews, 2017. 
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Figura 20 – Evolução no número de empreendimentos prestadores de serviço de  guia de turismo e 
operadores de receptivo a em Campo Grande e Região Caminho dos Ipês segundo a RAIS de 2011 a 
2015. 

Fonte: RAIS/MTE (Brasil, 2016). 

 
As atividades de agência de viagem e operadores de turismo vêm atravessando um período 
de transformações em razão de mudanças no comportamento e hábito de compra do turista 
em resposta às novas tecnologias e diferentes canais de comercialização. Esta mudança 
induziu a um modelo de agência de turismo, que deixa de se restringir ao comércio de 
produtos (pacotes, passagens e hospedagem) e passa a agregar a prestação de serviços, 
atuando igualmente no ambiente virtual.  
 
A disputa com as OTA e sites especializados é uma desvantagem para as agências, como 
resultado dos volumes elevados de comercialização e estruturas mais enxutas alcançadas 
pelas empresas online. Assim, a inovação do segmento tende a ser pautada na expertise 
das agências, em sua capacidade de organizar e de propor uma experiência especializada, 
garantindo a qualidade, segurança e conforto aliados à conveniência da prestação de 
serviço.  
 
Neste sentido acredita-se que o segmento permanecerá estável em termos de número de 
empresas presentes em Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, sendo a maior 
alteração no modelo de negócio e na atuação no mercado. 
 
Especificamente quanto aos guias de turismo de Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês, esta atividade econômica sempre se limitou à capital, posto que não há guias de 
turismo exclusivamente trabalhando nos demais municípios que compõem o entorno de 
Campo Grande. Na capital, a atividade foi fortemente impactada com a retirada de 
circulação do ônibus do City Tour. Atualmente, são 45 guias cadastrados no CADASTUR, 
porém apenas seis são guias locais e vinculados ao Sindicato em Campo Grande. Em 2016, 
o Sindicato dos Guias de Turismo de Mato Grosso do Sul - SINGTUR transferiu sua sede de 
Campo Grande para o município de Bonito, onde a representatividade do profissional era 
maior que na capital. 
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Hoje, os guias de turismo de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês vivem a 
expectativa de reativação do City Tour e da conclusão das obras do Aquário do Pantanal na 
capital para alavancar o mercado de trabalho. 
 

2.5. Comercialização 

 
As entrevistas aplicadas com representantes do trade e, em especial, as fichas de avaliação 
dos atrativos, preenchidas junto aos proprietários ou gestores dos empreendimentos, 
apontam que os atrativos turísticos de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês são 
estruturados com uma visão focada no empresário e não no mercado.  
 
Logo, muitos produtos são configurados a partir de bens, valores e aptidões dos 
proprietários e não necessariamente estão alinhados com as oportunidades de mercado e 
características valorizadas pela demanda. Estes modelos de negócio, geralmente 
apresentam um perfil mais rígido e com maiores dificuldades de adaptação às mudanças de 
mercado. 
 
Quanto aos canais de comercialização, em grande parte os passeios, entradas e day-use 
são somente comercializados diretamente nos empreendimentos e, em alguns casos, com 
os proprietários. 
 
Diferentemente de outros destinos turísticos, a relevância das agências de turismo no 
volume de produtos turísticos de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês comercializado 
é pequena, especialmente no que tange aos atrativos, passeios e outras oportunidades de 
lazer e entretenimento. 
 
Em parte, este perfil de venda reflete a maior informalidade e o menor grau de 
profissionalismo na gestão administrativa dos negócios de turismo presentes na área em 
estudo. Pois, apesar de no destino estarem grandes empresas de referência nacional, em 
maior número estão os empreendimentos que não representam a fonte de renda principal 
de seus proprietários, que recebem atenção somente aos finais de semana ou que são 
geridos em segundo plano, dentre as prioridades de seus proprietários. 
 
Quando é empregada internet ou mídias sociais, nota-se que o maior intuito é a divulgação 
e não comercialização, porém há uma tendência, especialmente no que tange aos passeios 
de aventura, do uso do WhatsApp para concretizar as vendas. 
 
Ainda quanto à comercialização e divulgação, é característica dos empreendimentos da 
área em estudo uma baixa participação em feiras e eventos do setor ou de outros 
segmentos para ampliar negócios ou rede de contatos (network).  
 
A participação em feiras e eventos do trade de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 
é baixa e diminuiu nos últimos anos, sendo geralmente, as associações de maior porte 
como (ABIH, ABAV e ABRASEL) as que enviam representantes e materiais promocionais, 
os quais são limitados a empreendimentos presentes em destinos do Mato Grosso do Sul 
com promoção mais intensiva, como Bonito. 
 
Considerando os materiais e mídias empregadas para a promoção e divulgação dos 
atrativos e empreendimentos turísticos de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 
percebem-se divergências entre imagens e a realidade, principalmente dos atrativos em 
áreas rurais. 
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Também é comum, dentre a mídia tradicional (off-line) a ausência de trabalhos de 
desenvolvimento e arte dos materiais realizados por profissionais da área, resultando em 
uma papelaria com nitidez e qualidade gráfica reduzida.  
 
Quanto ao alcance do material, foi identificado que a maior parte da papelaria (cartões de 
visita, folder, flyers e panfletos) fica disponível somente no atrativo, com baixo distribuição e 
focada apesar em subsidiar informações para a promoção espontânea por meio de 
indicações, o “boca-a-boca”.  
 
Neste caso, chama a atenção o fato de apesar dos restaurantes, especialmente naqueles 
movimentados nos municípios do entorno de Campo Grande, terem folders e cartões de 
visita próximo aos seus caixas, nenhuma desta papelaria era de atrativos ou empresas 
turísticas do destino. Destaca-se que, no entanto, foram encontrados materiais de Bonito e 
Miranda nestes estabelecimentos. 
 
Em geral, os atrativos turísticos sob a gestão pública não possuem material de mídia online 
ou off-line, ou quando o tem, é desatualizado e não reflete a realidade de conservação, 
estrutura ou horários de atendimento dos atrativos, ou seja, limitando expressivamente a 
qualidade das informações. 
 
Quanto ao emprego de mídias sociais, as empresas voltadas ao turismo de aventura são, 
notadamente, as que fazem maior e melhor uso destas ferramentas, destacando-se o uso 
do Facebook e Instagram. Estas empresas não patrocinam, mas têm elevados níveis de 
alcance, visualização e compartilhamento de suas postagens. Fatores que têm contribuído 
com o crescimento da mídia espontânea e despertam o interesse da redação de programas 
de televisão para a realização de reportagens.  
 
Neste sentido, percebe-se o início da contratação de empresas especializadas para a 
realização de pequenos vídeos promocionais, filmagens por meio de drones e outros 
mecanismos para serem divulgados nas redes sociais.  
 
Logo, percebe-se que a promoção e divulgação é um grande limitante da área turística em 
estudo, sendo as poucas ações desordenadas e não planejadas, iniciadas individualmente, 
sem continuidade e com baixa efetividade de resultados. 
 

2.6. Recursos Humanos 

 
Adotando a mesma metodologia e atividades, e por consequência os mesmos CNAEs, 
empregados na análise das Empresas de serviços turísticos, na RAIS identificou-se que o 
setor de turismo de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, em 2015, gerou 11173 
empregos diretos e formais.  
 
Destaca-se que 91% destes empregos estão na capital, Campo Grande, e 72% são gerados 
nas empresas prestadores de serviços de alimentação. 
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Quadro 19 – Empregos gerados por segmento de empresa de serviço turístico no destino em 2015. 
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Serviços de alojamento  1.585   8   7   5   63   36   3   -   18   2   1.727  

Serviços de alimentação  7.630   3   31   12   108   86   2   7  190   30   8.099  

Agências de viagens  354   -   -   -   -   -   -   -   8   -   362  

Aluguel de carros e 
Transporte 

 271   -   -   -   415   -   -   -   -   -   686  

Organizadores de eventos e 
infraestrutura de apoio 

 295   -   -   -   1   -   -   -   3   -   299  

Total 10.135   11   38   17   587   122   5   7  219   32  11.173  

Fonte: RAIS/MTE (Brasil, 2016). 

 
Campo Grande é um polo de referência em capacitação e profissionalização de recursos 
humanos voltados ao turismo, em decorrência da existência, na capital, de universidades 
com cursos de graduação e pós-graduação na área de turismo, o SENAC atuando 
fortemente junto aos profissionais da rede hoteleira e do segmento de bares e restaurantes 
desde a formação até o aprimoramento e especializações, tal como diversos locais 
diferenciados para estágios e aperfeiçoamento prático.  
 
Desta maneira, o destino é o mais estruturado e dotado de capacidade de adequar os seus 
recursos humanos às necessidades da indústria e às exigências do mercado.  
 
Contudo, os segmentos de alimentação e outros estabelecimentos turísticos são os que 
apresentam maiores conflitos e elevados turnover46. Conversando com sindicatos e 
empresários é notório o reconhecimento da qualidade do atendimento ao visitante, onde o 
papel dos colaboradores é essencial, como um dos principais fatores de competitividade dos 
empreendimentos e do destino.  
 
Por outro lado, quando se aborda a qualificação profissional, a força motriz para alavancar 
uma demanda por este profissional parte do próprio empresário e do mercado de trabalho. A 
profissão de turismólogo não é regulamentada, logo não há a exigência de contratação de 
turismólogos para atuar em hotéis, agências e outros. A demanda por este profissional é 
baixa e consequentemente, há pouco interesse em qualificar-se. 
 
Mesmo entre os profissionais demandados em maior quantidade (garçons, camareiras 
dentre outros) a busca por capacitação e aprimoramento profissional é bem menor que a 
oferta de cursos e treinamentos. Logo, é comum identificar no trade relatos de capacitações 
disponibilizadas, independente do valor, e sem interesse por parte dos profissionais.  
 
Este desinteresse e elevado turnover estão associados a fatores como a remuneração, 
destes profissionais demandados em maior volume, ser um dos principais motivadores para 
mudanças de emprego e o consequente desinteresse do empresário em investir na 
capacitação de um colaborador que provavelmente, em pouco tempo, sairá da empresa sem 
trazer o retorno esperado com o treinamento. 
  

                                                 
46

 O turnover ou rotatividade de profissional é um indicador de gestão de recursos humanos, calculado a partir 
das entradas e saídas de funcionários em determinado período de tempo. 
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2.7. Organizações setoriais 

 
Na capital, Campo Grande, se localizam as unidades estaduais das principais organizações 
setoriais brasileiras: Federação da Indústria, Federação da Agricultura e Pecuária, 
Federação do Comércio e o Sistema S. 
 
Dentre as demais organizações setoriais relacionadas ao turismo se destacam em Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês pela relevância e atuação no trade três associações em 
específico: ABIH, ABRASEL e ABAV. 
 
A ABIH conta com 32 associados em todo o Estado do Mato Grosso do Sul, sendo 23 
somente na capital. Em 2016, com a nova diretoria, o foco da associação voltou-se para 
uma reestruturação e posicionamento mais estratégico da ABIH, a fim de torna-la mais 
representativa. 
 
Nesta época também, a ABIH passou a participar do Conselho Empresarial da Fecomércio e 
articulou com outras associações a retomada do COMTUR de Campo Grande (no qual o 
presidente da ABIH também é presidente do conselho). 
 
Especialmente aos hoteleiros, a associação buscou firmar parcerias com fornecedores para 
melhorar os valores e a oferta de produtos e a negociar taxas empregadas nas operações 
de crédito e débito junto a um operador destas máquinas. 
 
Em 2017, a ABIH conclui a elaboração e passa a implantar o seu Planejamento Estratégico, 
dotando a associação de maior competitividade, justamente em resposta ao impacto da 
crise econômica sobre a taxa de ocupação da rede hoteleira de Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês, bem como do restante do Estado do Mato Grosso do Sul. 
 
Como estratégia de comercialização e para melhor os resultados financeiros, o 
planejamento estratégico contempla o projeto Reserve Campo Grande: uma Online Travel 
Agency – OTA, ou seja, a criação de portal com tarifas dinâmicas para reservas e 
comercialização on-line sob taxas de comissão mais baixas que do mercado: geralmente, 
cobra-se 27% de comissão e pela OTA da ABIH a taxa será de 10%, sendo parte dela 
repassada para a associação.  
 
A ABRASEL, no Mato Grosso do Sul, há 18 anos fomenta a divulgação de bares e 
restaurantes, fortalecendo a culinária local, especialmente, por meio de eventos 
gastronômicos. 
 
 O mais tradicional evento é o festival gastronômico Bar em Bar. Em 2016, foi a 10ª edição e 
participaram 39 bares e restaurantes, sendo 37 em Campo Grande. Consumidores 
escolhem o melhor prato pela internet. Anualmente, é apresentado um novo tema do 
festival, sendo degustados os pratos que são posteriormente votados pela internet. 
 
Em 2016, a associação em conjunto e apoiada por outras entidades do estado realizou o 
primeiro evento do Beef Week, com o intuito de movimento da cadeia produtiva da carne 
bovina e incentivar o consumo de carne, explorando a variedade de cortes, e discutir a 
qualidade do produto.  
 
Em Campo Grande, 36 restaurantes se envolveram na oferta de pratos à base de carne 
bovina, como hambúrgueres, churrasco, comida árabe e pizzas com um menu assinado por 
chefs da Associação dos Cozinheiros Profissionais do Pantanal. 
 



Situação Atual e Mercado Potencial 

Plano de Marketing de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 

183 

 

 

Ademais, será lançado um Festival de Hambúrguer, em decorrência da popularidade do 
produto. Para tanto, são elaborados sanduíches especiais durante o evento. O objetivo é 
enriquecer o segmento de sanduíches, permitindo a conquista de novos clientes.  
 
Para a divulgação e promoção das agências vinculadas à ABAV, já foram empregadas 
mídias tradicionais como outdoor, propaganda no rádio e outras, além da divulgação de 
destinos e empresas turísticas em feiras e eventos. Quanto à efetividade destas ações, os 
negócios resultantes são o seu principal indicativo. No entanto, não há um sistema de 
indicadores que sinalize seguramente. Assim, cientes desta ausência de referências de 
monitoramento das ações, está em estudo a possibilidade de implantação de um Big data47. 
 
Outro veículo de comunicação da ABAV é o site, direcionado aos associados e aqueles que 
têm interesse em informar-se sobre a associação e o fomento à promoção de eventos que 
contribuam para disseminar conhecimentos técnicos do setor. 
 
Além destas três organizações setores de maior proeminência na área em estudo, tal como 
no Estado, cabe ainda destacar as seguintes associações: 
 
A Associação Campo-Grandense de Turismo Rural - ACTUR é uma associação privada 
criada em 1995 com o objetivo de desenvolver e incentivar a prática do turismo rural em 
Campo Grande. Atualmente, a ACTUR conta com 13 associados, proprietários de 
empreendimentos do entorno do município. 
 
Para a entidade, as instabilidades políticas impactaram o desenvolvimento da associação. 
Um dos reflexos apontados foi à perda de endereço. A associação funcionava na Casa do 
Turismo e com seu fechamento, está à espera de um novo local, possivelmente dentro da 
Feira Central, conforme informações do presidente.  
 
A associação que teria como função, a união dos empresários, tem dificuldades em articular 
reuniões ou ações coletivas com os seus associados, à exceção de duas ou três 
propriedades, mais ativas. Devido à ausência de recursos, a ACTUR não desenvolve ações 
de marketing e, tampouco, tem alguma ação planejada. Pelas variáveis citadas acima e pela 
falta de integração entre seus membros, entende-se a necessidade de se criar estratégias 
integradas e alinhadas a um roteiro turístico. 
 
O Sindicato das Empresas de Turismo de Mato Grosso do Sul - SINDETUR, instituído em 
março de 1992, abrigava empresas de diversos segmentos do turismo, tais como agências 
de viagens, transportadoras, hotéis, guias de turismo, entre outros. Com a criação de 
sindicatos específicos para cada segmento, o SINDETUR perdeu sua força sindical e 
atualmente conta com 12 membros, dentre eles, profissionais de turismo e proprietários de 
agências de viagens. Pela mesma razão, o sindicato permaneceu estagnado por 17 anos.  
 
Em 2011, os empresários sentiram a necessidade de reposicionar o SINDETUR e foi feita 
uma nova eleição de diretoria. Nos últimos cinco anos, foram realizadas ações de 
reestruturação e regularização. Mesmo que cada atividade tenha seu próprio sindicato, a Lei 
Geral do Turismo dificulta a saída do sindicato genérico para um específico. Ao todo são 
850 empresas, mas apenas seis realizam a contribuição sindical anual. 
 
Uma vez que o SINDETUR é subsidiado pelas contribuições, a ausência de recursos 
financeiros não permite o desenvolvimento de ações de marketing que possam contribuir 
para o desenvolvimento do sindicato e muito menos, para a atividade turística. Para o 
sindicato, as limitações a uma ação de marketing mais eficaz têm como princípio a falta de 
conhecimento dos produtos turísticos do estado.  

                                                 
47

 Big Data é um conceito de coleta, armazenamento e análise de grandes quantidades de dados para a geração 
de resultados importantes que, em volumes menores, dificilmente seriam alcançados.  
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Fundado em 1987, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares é afiliado a 
Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, com a finalidade de 
atender o setor de hotelaria e gastronomia, com orientação aos proprietários das classes. 
Atende ao estado, e dá suporte no setor de turismo da região, como também faz parte do 
COMTUR. O Sindicato não desenvolve ações de marketing, pois se concentra no apoio às 
entidades. Entretanto, numa análise quanto às necessidades de melhoria em marketing e 
gestão do turismo, levanta a importância da articulação e maior integração entre os órgãos 
governamentais e entidades.  
 
Há 35 anos em Campo Grande, o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Motéis, Flats, 
Restaurantes, Bares, Lanchonetes e Similares de Campo Grande – SINTHOREMS tem 
como principais ações a captação de benefícios para os associados, tais como convênios 
médicos, odontológicos, atividades de lazer, utilização do salão de festas e da sede campo. 
Desses 300 associados o maior perfil profissional é a camareira, seguido do garçom e 
outros, como recepcionista ou churrasqueiro. 
 
As ações de marketing resumem-se a divulgação do sindicato com o objetivo de conseguir 
mais associados. Das ações, estas se concentram no site e no jornal circular que divulga 
aos trabalhadores as atividades e notícias relacionadas ao setor. Como os recursos 
financeiros são poucos, a circular comercializa espaços publicitários para sua produção. 
Mas não é possível mensurar se o jornal consegue mais membros. 
 
O Sindicato não tem integração com as demais entidades do segmento, embora houvesse 
tentado aproximações em anos anteriores. Na opinião do Sindicato esta é uma das 
limitações para uma gestão de turismo em Campo Grande.  
 
A Associação Parque Zoobotânico de Mato Grosso do Sul – APAZOO foi criada em 2011, 
inicialmente com o objetivo de implantar o Centro de Pesquisa e de Reabilitação da 
Ictiofauna Pantaneira em Campo Grande. Com o atraso da obra, a APAZOO alterou sua 
estrutura e objetivos, tornando-se uma associação de gestão de parques e áreas verdes.  
 
A entidade possui 25 membros associados e não cobra taxas para ingressar, podendo ser 
qualquer cidadão que tenha interesse em disseminar conhecimento em prol do meio 
ambiente. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos, sem remuneração dos seus 
dirigentes e que promove atividades e integra os conselhos municipais e estaduais 
transferindo seu conhecimento em favor da sociedade. Seu trabalho foi reconhecido em 
2013, quando recebeu o prêmio Ecologia e Ambientalismo cedido pela Câmara Municipal de 
Campo Grande. 
 
A APAZOO não tem ações de marketing estruturadas ou planejadas, e sua principal 
ferramenta é o conhecimento e a participação efetiva nos Conselhos Municipal do Meio 
Ambiente, do Turismo, da Cidade e também o Conselho do Parque Estadual do Segredo. 
Na opinião da associação, antes de pensar em marketing para o município, é preciso definir 
e estruturar produtos turísticos, como o Aquário, por exemplo. Em relação a sua articulação 
com demais entidades, a APAZOO tem buscado aproximações, entretanto, percebe que, 
assim como ocorre na gestão pública, as entidades também desenvolvem ações isoladas, 
com raras exceções, como a ABIH e a ABRASEL. 
 
Está em fase de criação a associação das empresas de turismo de aventura de Campo 
Grande, voltada a desenvolver novos produtos, orientar quanto aos passeios, segurança ao 
cliente e conservação ambiental dos atrativos. 
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3. A DEMANDA TURÍSTICA ATUAL 

Um grande desafio de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês é a indisponibilidade de 
informações estratégicas do seu setor de turismo para nortear o planejamento e os 
processos de tomada de decisão, tanto da gestão pública como das empresas, colocando a 
região em desvantagem competitiva no mercado atual.  
 
Neste sentido, o dimensionamento do volume de visitação é uma ação essencial e, hoje em 
dia, muito desafiadora, pois os dados levantados pelo PDITS estão desatualizados, o 
Sistema de Informações Turísticas do órgão oficial de turismo do Estado não está 
funcionando e a instituição não possui dados de 2013 aos dias atuais coletados via Ficha 
Nacional de. Registro de Hóspedes – FNRH e Boletim de Ocupação Hoteleira - BOH, e 
também não há outras pesquisas de campo realizadas, apesar da iniciativa de criação do 
observatório do turismo e cultura pela gestão municipal de Campo Grande. 
 
No PDITS foi definido, com base nos dados do BOH, que em 2008 eram 271.075 visitantes 
na área em estudo e em 2009, 344.633 visitações, o que correspondia em média por 28% 
do total de turistas no Estado do Mato Grosso do Sul.  
 
Diante da indisponibilidade deste perfil quantitativo, gestores, instituições e empresas de 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês passaram a adotar a movimentação de 
embarques e desembarques do Aeroporto Internacional de Campo Grande como referência 
de fluxo de visitações.  
 
Porém, acredita-se que este indicativo é superdimensionado, conforme apurado abaixo no 
comparativo realizado a partir dos dados de fluxo de visitação de Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês com base no BOH, presentes no PDITS (Mato Grosso do Sul, 2012), e da 
movimentação de passageiros (embarques e desembarques) extraída dos Anuários 
Estatísticos Operacionais da Infraero (Brasil, 2017c48). 
 
Quadro 20 – Dados de fluxo de visitações e movimentação de passageiros de Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês em 2008 e 2009 

Descrição 2008 2009 

1. Mato Grosso do Sul 1.034.040 1.165.863 

2. Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 271.075 344.633 

3. Proporção CG e região vs MS (2)/(1) 26% 30% 

4. Movimentação de passageiros 835.034 1.028.643 

5. Proporção visitantes vs passageiros (2)/(4) 32% 34% 

Fonte: elaborado a partir dos dados do PDITS (Mato Grosso do Sul, 2012) e Brasil, 2017c. 
 
Logo, adotou-se por metodologia de dimensionamento do volume da demanda atual de 
2010 a 2012 a média de 28% das visitações totais do Estado como fluxo de visitantes de 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, a partir da série história de BOH de 2008 a 
2012 presentes nos relatórios de gestão da FUNDTUR.  

  

                                                 
48

 BRASIL (2017c). Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Estatísticas dos Aeroportos. Disponível 

em < http://www.infraero.gov.br/index.php/br/estatisticas/estatisticas.html>. Acesso em 05 mai. 2017. 
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Quadro 21 – Estimativa do fluxo de visitações de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês em 2010 a 
2012. 
Descrição 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Mato Grosso do Sul 1.034.040 1.165.863 1.422.190 1.575.499 1.603.722 

2. Campo Grande e Região Caminho 
dos Ipês real 

271.075 344.633    

3. Proporção CG vs MS (2)/(1) 26% 30% 28% 28% 28% 

2. Campo Grande e Região Caminho 
dos Ipês de 2010 a 2012 estimada (1) 
x (3) 

  396.617 439.371 447.242 

Fonte: elaborado a partir dos dados do PDITS (Mato Grosso do Sul, 2012) e Brasil, 2017c. 
 
Já a estimativa de demanda atual de 2013 a 2016 emprega a média observada entre 2008 e 
2012 de 31% da movimentação de passageiros como o fluxo de visitantes de Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês no mesmo período, conforme detalhado a seguir. 
 
Quadro 22 – Estimativa do fluxo de visitações de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês em 2011 a 
2016. 
Descrição 4. Movimentação de 

passageiros 
5. Proporção 
visitantes vs 
passageiros 

6. Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês de 2013 a 
2016 estimada (4) x (5) 

2008 835.034 32%  

2009 1.028.643 34%  

2010 1.208.765 33%  

2011 1.515.540 29%  

2012 1.655.073 27%  

2013 1.592.471 31% 493.002 

2014 1.638.513 31% 507.256 

2015 1.555.602 31% 481.588 

2016 1.459.007 31% 451.684 

Fonte: elaborado a partir dos dados do PDITS (Mato Grosso do Sul, 2012) e Brasil, 2017c. 
 
Consolidando as estimativas de visitações de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 
tem-se: 

 
Figura 21 – Estimativa do fluxo de visitações de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês em 2008 a 
2016. 

Fonte: elaborado a partir dos dados do PDITS (Mato Grosso do Sul, 2012) e Brasil, 2017c. 
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Para identificar e analisar o perfil e hábito de compra e consumo da demanda atual, foi 
aplicada a pesquisa de demanda atual de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 
(Anexo A – Questionário de pesquisa). A amostra foi calculada como uma amostra aleatória, 
sobre o universo de turistas que visitam Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 
(estimado em aproximadamente 450 mil pessoas), com 95% de confiança e 5 p.p. de 
margem de erro. O tamanho mínimo calculado é de 377 pesquisas, e foram aplicados 393 
questionários.  A abordagem foi presencial, junto a turistas que estivessem circulando em 
locais públicos e empreendimentos de Campo Grande como o Mercadão, a Casa do 
Artesão, o Parque das Nações, a Feira Central, a Expogrande e a Morada dos Baís. A 
pesquisa foi aplicada entre 24 de março e 03 de maio de 2017. 
 
Da pesquisa aplicada percebe-se que a proporção entre visitantes do sexo masculino e do 
sexo feminino é muito semelhante, sendo a faixa etária mais comum entre 31 a 50 anos, 
seguida da faixa de 21 a 30 anos, que juntas respondem por 79% do total de visitações. 
 

  
Figura 22 – Gênero do visitante atual de Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Figura 23 – Idade do visitante atual de Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Complementando o seu perfil, o visitante de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 
tem, em grande parte, um elevado grau de instrução escolar, visto que se somados os 
índices de respostas de superior incompleto e completo, tem-se 71% dos visitantes tem 
nível superior. 
 

 
Figura 24 – Grau de instrução do visitante atual de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
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Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

A maior parte do visitante de Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês é 
de fora do Estado, especialmente dos 
Estados vizinhos, São Paulo e Paraná, 
que somados respondem por 41% do 
total de visitantes de outros Estados. 
Quanto aos turistas outros municípios 
do Estado do Mato Grosso do Sul, os 
visitantes de Corumbá, Paranaíba e 
Três Lagoas (três diferentes regiões 
do Estado) respondem pela maior 
parte. 
 
Destaca-se que a pesquisa identificou 
que 3% dos visitantes de Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês 
vêm de outros países: Argentina, 
Bolívia, Espanha, Paraguai, Portugal e 
Estados Unidos. 

 
Figura 26 – Cinco principais municípios de Mato Grosso do Sul emissores de visitantes para Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês. 

Nota 1 – *Demais: * Aquidauana, Bonito, Dourados, Amambai, Anastácio, Chapadão do Sul, Fátima do Sul, 
Itaquiraí, Jardim, Miranda, Nova Andradina, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Aparecida do Taboado, 
Bataguassu, Bela Vista, Caarapó, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Deodápolis, Ladário, Maracaju, Naviraí, 
Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Rio Verde, Sete Quedas, e Sonora. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Figura 27 - Principais Estados (diferentes de Mato Grosso do Sul) emissores de visitantes para Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês. 

Nota 1 – *Outros: AM, SE, MA, PB, PE, RN, RO, RR, ES, TO, AC, AL, AP, AP, PA e PI. 
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Figura 25 – Principais emissores de visitantes para 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Uma parcela significativa dos visitantes de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês já 
veio outras vezes ao destino e estão retornando. Destes que já conheciam Campo Grande e 
Região Caminho dos Ipês, um porcentual elevado, 47%, respondeu que veio mais de dez 
vezes ou que visitam com alta frequência ao destino. 
 

 
Em geral, o visitante de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês vem ao destino de 
avião ou carro, viajando sozinho ou com familiares. 
 

 
As principais motivações da visita à Campo Grande e Região Caminho dos Ipês são eventos 
e visitas a familiares e amigos. Questionados quanto ao tipo de evento, os mais citados 
foram: Concurso Público, Congresso, Evento religioso, Pesquisa acadêmica, a Expogrande, 
Simpósio. 
 

 

 

Figura 28 – Frequência de visita da demanda 
atual de Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Figura 29 – Número de visitas já realizadas a 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês pela 
demanda atual que já conhecia o destino. 

Nota 1 – * ou respostas como 1 vez por mês, 1 vez 
por ano, várias vezes etc. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Figura 30 – Meio de viagem do visitante atual de 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 

Nota 1 - incidência de mais de uma resposta por 
pesquisado. 
Nota 2 - Outros* - caminhão, moto e ambulância. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Figura 31 – Modo de viagem do visitante atual de 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 

Nota 1 - incidência de mais de uma resposta por 
pesquisado. 
Nota 2 - Outros* - chefe ou colegas de trabalho, 
orientador ou colegas de universidade, grupo de 
concurseiros. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Buscou entender junto aos visitantes que vieram ao destino para negócios ou à trabalho a 
área em que atuam, destacando-se que a maior parte é da área agropecuária, seguido das 
áreas de representação comercial, alimentação, cultura (musical) e engenharia. 
 
Dos visitantes que estavam de passagem, 57% tinha Bonito como destino principal, 13% se 
diriam à Coxim e os demais, outros Estados.  
 
Por fim, aqueles que visitam Campo Grande e Região de férias, em maior parte, escolheu o 
destino principalmente porque ter familiares ou amigos morando na capital. 

 

 
Ainda é predominante entre os visitantes de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês não 
pesquisar informações do destino antes viajar (64%). No entanto, os 36% dos visitantes do 
de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês buscam em maior parte informações na 
internet. A internet responde por 96% da fonte de informações, enquanto amigos e a portaria 
do hotel representam 2% cada um. 
 
Estratificando as principais fontes de informação da internet, no que tange ao uso de redes, 
mídias digitais e outras Tecnologias da Informação e Comunicação – TCIs evidencia-se a 
ascensão da relevância de plataformas de viagens e OTA para a demanda turística. O 
avanço e a popularização destas TCIs são especialmente atribuídos a sua credibilidade, 
visto que o conteúdo, críticas e análise são produzidos por outros visitantes/clientes.  

  
Figura 32 – Motivo de viagem do visitante 
atual de Campo Grande e Região Caminho 
dos Ipês. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Figura 33 – Área de trabalho do visitante atual de Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês motivado a negócios ou 
a trabalho. 

Nota 1 - Outros* - Promoção de Eventos, Bancária, Biologia, 
Construção, Eletrônica, Indústria, Moda íntima, Religioso, 
Sistema de incêndio, Transporte (caminhão). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Figura 34 – Principais fontes de informação do destino na internet empregadas pelo visitante atual de 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
As principais informações procuradas são relacionadas a: 

 Hotéis;  

 Pontos turísticos (parques, museus, Feira Central etc.);  

 Bares, Restaurantes e Casas Noturnas;  

 Trânsito;  

 Meios de locomoção (se tinha uber);  

 Eventos;  

 Clima;  

 Empreendimentos próximos ao hotel;  

 Shoppings;  

 Ruas (endereços);  

 Locais para caminhadas/corridas.  
 
Em média, o visitante de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês permanece de 3 a 4 
dias no destino. Para aqueles que afirmaram ficar mais de sete dias no destino (23% da 
amostra) foi perguntado o tempo de permanência e constatou-se que, em grande parte, são 
até 15 dias de permanência. 
 
A casa de amigos ou parentes é o meio de hospedagem mais adotado pelo visitante do 
destino, seguido de hotel ou pousadas, que juntos estes dois meios de hospedagem 
respondem por 88% do total. 
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Uma vez no destino, o visitante usa com maior frequência para se deslocar internamente 
carro próprio, seguido de serviços de carona paga (Uber) e carro de amigos ou parentes. 
 

 
Figura 37 – Meio de viagem do visitante atual de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 

Nota 1 - incidência de mais de uma resposta por pesquisado. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
A maioria dos visitantes (82%) não realiza algum tipo de reserva prévia. Este indicador 
reflete o padrão do comportamento do turista do destino decorrente da elevada participação 
de casa de amigos e parentes (54%) como meio de alojamento, do uso de carro próprio 
como modo de viagem (41%), da baixa participação de veículos alugados como meio de 
deslocamento interno na área turística (3%), da frequência de visitas (55% não é a primeira 
vez), do número de visitas já realizadas ao destino (47% já veio mais de 10 vezes) e do alto 
índice de visitantes que não buscam informações para organizar a viagem (64%). 
 
A média de gasto diária por pessoa da amostra pesquisa é de R$ 208,00/pessoa/dia. Sendo 
a maior incidência de respostas na faixa de mais de R$ 50,00 até R$ 100,00. Dentre os 
gastos, 62% dos entrevistados pretendem comprar lembrancinhas do destino. 
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Figura 35 – Tempo de permanência média do 
visitante atual de Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Figura 36 – Meio de Hospedagem do visitante atual de 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
Nota 1 – Outros* - Imóvel de Temporada alugado (Airbnb), 

Chácara alugada, Alojamento, Quartel ou Convento. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Figura 38 – Gasto médio diário por pessoa do visitante atual de Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
A época prioritária de viagem para visitar amigos e familiares é nas férias (dez., jan. e jul.) e 
no segundo semestre (30%), quando o fluxo de negócios e eventos é maior. Contudo há 
uma parcela (12%) de visitantes que vem ao destino ao longo de todo anos, uma vez a cada 
mês ou bimestre, ou ainda sem época definida em função das oportunidades profissionais 
ou de tratamentos médicos. Este padrão corrobora com a sazonalidade de embarques e 
desembarques do Aeroporto de Campo Grande e com o pico de maior movimentação da 
rede hoteleira de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês no segundo semestre. 
  
Questionados quanto às visitações realizadas ou planejadas, 22 empreendimentos ou 
opções de passeios foram citados. A Feira Central, os Shoppings (principalmente o 
Shopping Campo Grande), Parques urbanos (sobretudo o Parque das Nações e o Parque 
dos Poderes), Bares, restaurantes e casas noturnas, tal com o Mercadão são os 
empreendimentos com maior atratividade para o turista atual de Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês, respondendo por 83% das visitações mais realizadas.  
 
A relação de empreendimentos visitados sinaliza o forte vínculo do turista de Campo Grande 
e Região com a gastronomia, visto que dos cinco estabelecimentos mais visitados, somente 
os parques urbanos não tem relação com alimentação. 
 
Quadro 23 – Empreendimentos/opções de passeios mais demandados pelo turista atual de Campo 
Grande e Região. 
N. Descrição % Acumulado 

1 Feira Central 27% 27% 

2 Shoppings (Campo Grande, Norte Sul Plaza ou Bosque dos Ipês) 20% 47% 

3 Parques urbanos (das Nações, dos Poderes) 15% 63% 

4 Bares, Restaurantes e Casas Noturnas 13% 75% 

5 Mercadão 7% 83% 

6 City Tour 3% 86% 

7 Camelódromo 2% 88% 

8 Shows e Expogrande 2% 89% 

9 Museus (MARCO, Dom Bosco) 2% 91% 

10 Casa do Artesão 2% 93% 

11 Morada dos Baís 2% 94% 

12 Igrejas 1% 96% 

13 UFMS e Lago do Amor 1% 97% 
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N. Descrição % Acumulado 

14 Ambulatórios Médicos e Hospitais 1% 97% 

15 Horto Florestal 1% 98% 

16 Atrativos de turismo rural e Pesque e Pague 0,5% 98% 

17 Rua Bom Pastor e Mangá Park 0,5% 99% 

18 Estação Ferroviária / Armazém Cultural 0,3% 99% 

19 Rio Aquidauana em Rochedo (pesca) 0,3% 99% 

20 Teatros (Glauce Rocha e Ruben Gil de Camillo) 0,3% 100% 

21 Cachoeira de Rio Negro e do entorno de Campo Grande  0,3% 100% 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Em geral, o visitante tem uma boa impressão do destino, especialmente vinculada à 
arborização e estrutura urbana da capital. No entanto, 4% (quinze entrevistados) dos 
entrevistados tiveram uma impressão geral negativa, detalhando os pontos de vista abaixo, 
a maior incidência de queixas é relacionada à qualidade e ao estado de conservação da 
pavimentação das ruas e avenidas da capital: 
 

 Esperava mais da capital do estado. Transporte coletivo é ruim, porém vejo como 
ponto positivo que a cidade é calma e tranquila e bem arborizada sendo possível 
avistar bastantes pássaros; 

 Falta de opções de comida boa em Campo Grande no domingo; 

 Falta divulgar os eventos em jornais, como teatro, shows do SESC. Tive dificuldade 
para saber o que fazer. Também queria fazer o City Tour com o ônibus; 

 Falta infraestrutura, cidade bonita; 

 Falta sinalização, Museu do índio e Shopping são bons; 

 Falta tampar buracos, cidade é limpa; 

 Falta tampar os buracos; 

 Hoje está péssima, quem vem hoje não volta, a cidade está desmantelada, sem 
governo, com muito buraco; 

 Já foi melhor. Está abandonada, mal cuidada, um pouco feia. Parece que as pessoas 
perderam o ânimo, estão desanimadas. Já teve brilho e agora não tem mais. Centro 
descuidado, muita loja fechada, muita placa de aluga-se; 

 Não é tão organizada. O trânsito é complicado. 

 NEGATIVO: O asfalto está com muito buraco. POSITIVO: A cidade é muito bonita 

 Os buracos são ruins. A cidade é boa, o povo receptivo; 

 Ouvi falar sobre violência e sobre a má qualidade do asfalto; 

 Rua cheia de buracos. Povo receptivo; 

 Rua muito esburacada, taxi já não comporta a quantidade de habitantes, ainda mais, 
com os turistas que vieram com o concurso. A cidade é parecida com o Sul, gostei. 
 

Dos visitantes de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês entrevistados, 64% tinham 
sugestões para atender melhor as necessidades dos turistas no destino. As sugestões mais 
frequentes são referentes a quatro aspectos:  
 

 Reformas no asfaltamento das ruas e avenidas por causa dos buracos frequentes; 

  Ampliação e melhoria na sinalização turística e de orientação para localização dos 
empreendimentos e atrativos; 

 Melhorias em atrativos: Aquário do Pantanal (conclusão da obra e inauguração), City 
Tour (ativar o ônibus), Parque das Nações (disponibilizar um monitor ou folder com 
informações do que pode ser feito no parque além de ampliar o policiamento no 
mesmo), Horto Florestais (arrumar as depredações e melhorar a manutenção) e 
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demais atrativos (ampliar as informações de horários, funcionamento e atividades 
que podem ser realizadas); 

 Aumentar a oferta de informações para o visitante: mapa de orientação e de atrativos 
para os turistas, fonte de informações dos shows, eventos e opções de 
entretenimento, material informativo em hotéis, dentre outros. 

  
Nos próximos dois anos, o turista de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês tem 
intenção de viajar principalmente para destinos nacionais, seguidos de internacionais e de 
destinos dentro do Estado do Mato Grosso do Sul: das 693 respostas obtidas (visto que são 
citados mais de um destino por entrevistado), 57% eram referentes a destinos nacionais 
(fora do Estado do Mato Grosso do Sul) e 22% para destinos de fora do país. Nota-se que o 
continente europeu, Estados Unidos e Chile são os destinos internacionais mais populares, 
conforme detalhado a seguir:  
 
Quadro 24 – Intenção de viagem nos próximos dois anos do visitante atual de Campo Grande e Região. 

Destino Descrição N
o
 de citações 

Nacional São Paulo 51 

Nacional Rio de Janeiro 42 

Nacional Santa Catarina 41 

Nacional Região Nordeste (de maneira geral) 31 

Nacional Distrito Federal 30 

Nacional Bahia 28 

Nacional Goiás 23 

Nacional Paraná 23 

Nacional Ceará 17 

Nacional Minas Gerais 17 

Nacional Pernambuco 17 

Nacional Rio Grande do Sul 17 

Nacional Outros destinos nacionais 55 

Internacional Europa 53 

Internacional Estados Unidos 25 

Internacional Chile 12 

Internacional Argentina 9 

Internacional Paraguai 9 

Internacional Outros destinos internacionais 45 

Estadual Campo Grande 46 

Estadual Bonito 32 

Estadual Pantanal 10 

Estadual Outros destinos no MS 13 

Não sabem ou nada programado 47 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Destacando da pesquisa, o perfil e hábitos dos turistas internacionais de Campo Grande e 
Região Caminho dos Ipês, têm-se: 
 

 Representam 3% do total de visitantes do destino turístico; 

 Países de origem (mercado emissor): 36% Portugal; 18% Paraguai, 18% Bolívia, 9% 
Estados Unidos, 9% Espanha e 9% Argentina; 
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 Hábito: 73% tem o hábito de visitar o destino (37% primeira vez) sendo 36% 
visitaram de 1 a 4 vezes e 36% de 5 ou mais vez; 

 Perfil: 82% do sexo feminino, idade predominante entre 31 a 50 anos (73%) e 64% 
com nível superior completo; 

 Motivo da viagem: 73% para visitar amigos e familiares, 18% para tratamento de 
saúde e os demais a passeios ou férias; 

 Tempo de permanência: maioria pretende ficar mais de sete dias (55%), seguido de 
5 a 7 dias de permanência (27%); 

 Época de viagem predominante: nas férias; 

 Gasto médio diário por pessoa: R$ 192,00 – 55% na faixa de R$ 100,00 a R$ 300,00 

 Tipo de reserva: 10% reservou previamente hotel ou carro alugado;  

 Fonte de informações: 73% não buscou informação para organizar a viagem. Dos 
que buscaram, 100% foi na internet em geral (Google). Não houve citações de 
plataformas de viagens ou redes sociais; 

 Meio de transporte: Os visitantes da Bolívia e Paraguai vieram de carro para o 
destino, os argentinos de ônibus e o restante de avião (55% do total); 

 Tipo de alojamento: 73% em casa de amigos ou familiares. O restante em hotel ou 
hostel; 

 Atividades realizadas: Passear no Parque das Nações e visita a bares, restaurantes 
e casas noturnas são as atividades mais realizadas, seguidas de visitas à Feira 
Central, Shopping e um atrativo de turismo rural; 

 Experiência: De maneira geral a impressão do visitante estrangeiro é positiva e 
destaca em muito a arborização e ruas largas da capital. Mas, as queixas e 
sugestões são relacionadas à baixa qualidade do asfalto nas ruas e avenidas, à 
ausência de sinalização em outros idiomas, pouca informação e subutilização dos 
parques urbanos.  

 
Os padrões de demanda do visitante são fortemente alinhados às mudanças de paradigmas 
de necessidades e desejos individuais ocorridas com o fim das barreiras comerciais entre os 
países e com a formação de blocos econômicos, que impulsionaram o desenvolvimento de 
um padrão globalizado de consumo, voltado aos desejos em comum como as marcas 
mundialmente consumidas, porém sob a adaptação decorrente das diferenças culturais 
ainda presente nos diferentes mercados de origem do visitante, sobretudo se considerado o 
mercado internacional.  
 
O avanço de inovações e o emprego cotidiano de TCIs criaram novas formas de interação, 
ampliando a disponibilidade e velocidade de transmissão de informações e impulsionando o 
consumo e o desejo por novos produtos, culturas e formas de lazer e entretenimento. Esta 
explosão de consumo trouxe consigo não apenas um diferente padrão de exigências por 
parte do visitante, mas também uma variedade de questões éticas, ambientais e sociais. 
 
Neste contexto de transformações no comportamento da demanda atual, o visitante passou 
a fazer parte do cenário mercadológico, assumindo um papel mais consciente de suas 
ações e tornando-se um agente transformador da qualidade das relações de consumo e 
tomando uma posição de influenciador no comportamento de empresas e instituições. Esta 
tendência de novo perfil de demanda, consciente, politizado, bem informado e ético, 
posicionando-se ativamente sobre questões sociais e ambientais deve ser fortemente 
considerado na estruturação dos atrativos e em especial nas estratégias de marketing. 
 
Alinhado a este perfil emergente do turista, a Organização Mundial do Turismo – OMT 
declarou 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável, com o intuito de 
conscientizar os visitantes sobre a importância do turismo para a distribuição da riqueza 
proporcionada pelas viagens, destacando o protagonismo que o turismo para o 
desenvolvimento sustentável. 
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De forma complementar ao perfil e comportamento da demanda atual da área turística em 
estudo, têm-se as particularidades, de demanda de alguns dos segmentos turísticos 
ofertados por Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, identificadas em entrevistas 
aplicadas com gestores, promotores de eventos, proprietários de atrativos e de empresas 
relacionadas além de dados secundários presentes em pesquisas aplicadas por 
observatórios de turismo atuantes no país. 
 
A partir das entrevistas realizadas com gestores dos museus de Campo Grande, percebe-se 
o indício de que o turismo do segmento histórico-cultural tem alcance internacional, visto 
além de visitado pelos munícipes, os empreendimentos recebem turistas do interior do 
estado, nacionais e turistas estrangeiros. Cerca de 50% do público é de grupos escolares 
nos períodos de março a junho e agosto a novembro. Já em julho, os estrangeiros são 
maioria, sendo que a maior parte é oriunda da Alemanha, Holanda e França. 
 
Quanto ao turista de aventura, das entrevistas com empresas do segmento, identificou-se 
que os praticantes de rapel e caminhadas na natureza (hiking e trekking) são em maior parte 
do sexo feminino, idade entre 25 a 40 anos, em grupo e o grau de fidelidade e nível de 
indicação são elevados, tendo como origem principal clientes de Campo Grande e outros 
municípios do Estado como São Gabriel do Oeste, por exemplo. Esta tendência de maior 
demanda pelo público feminino deve-se a tendência da mulher buscar mais novidades e o 
desenvolvimento de atividades guiadas e com a segurança de uma empresa especializada. 
 
Os turistas, praticantes de corridas de rua ou outras modalidades de corrida, apresentam 
dois perfis distintos, em função do tipo de prova. As provas tradicionais de rua e menos 
complexas têm como público principal moradores de Campo Grande, porém a Maratona ou 
provas com maior desafio físico como as trekking e provas temáticas como a AFF Maria em 
Sidrolândia atraem público de fora, que podem ser a maioria. Do público que vem de fora há 
participantes da região de Corumbá, Nova Andradina e outras regiões do Estado. Já o 
público de fora do Mato Grosso do Sul é comum inscritos do Mato Grosso (Cuiabá, 
Rondonópolis), São Paulo (região de Piracicaba), além do Paraná e Rio de Janeiro.  
 
A maioria é do sexo masculino e com idade variável entre 25 e 55 anos e tendem a ter 
ampla fidelidade e grau de indicação: novos inscritos nas provas são geralmente, atraídos 
pela indicação de corredores que participaram de edições anteriores das corridas. É comum 
ao corredor de fora do Estado escolher pelo menos uma corrida por ano para conhecer o 
destino e organiza passeios juntos do treinamento para o evento. 
 
O perfil dos adeptos de mountain bike também varia de acordo com as categorias de 
provas: em geral a categoria “pro” atrai profissionais e atletas voltados a um percurso mais 
técnico e com maior desafio, em geral são do sexo masculino, com idade próxima a 35 
anos, nível superior, maior poder aquisitivo e viagem com acompanhante. É comum os seus 
acompanhantes passarem a buscar categorias de menor esforço físico, técnico ou sem 
competição como a esporte ou turismo. Além de visitantes de todo o Estado, o mercado 
emissor desta modalidade de turismo de aventura geralmente, atraem, por prova, visitantes 
de outros sete Estados e de países como o Paraguai e Bolívia. 
 
A partir da análise de 53 pesquisas de demanda do segmento de negócios e eventos 
realizadas no período de 2014 a 2016 e publicadas nos observatórios de turismo dos 
Estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito 
Federal, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo tem-se o 
seguinte perfil médio do visitante de negócios e eventos: 3 dias de tempo médio de 
permanência, gasto médio de R$ 181,00 por pessoas/dia, época de viagem concentrada no 
segundo semestre, 9% de origem internacional e o restante nacional, carro (45%) e avião 
(36%) como modo de transporte, e hotel como principal forma de alojamento (57%). 
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Especificamente quanto às festas e eventos musicais de grande porte, percebeu-se nos 
últimos anos uma mudança no comportamento da demanda que passa a dar preferência 
para ingressos em área vips, camarotes e bangalôs ao invés de pista e outros locais mais 
distantes do palco ou mais barato. Nestes eventos o volume de visitantes de outros 
municípios do Estado e mesmo de Estados vizinho vem aumentando e a demanda é maior, 
quanto mais singular for o show ou festa. Nos casos de artistas internacionais, que não 
estão em turnê nos países vizinhos, é comum a vinda de caravanas paraguaias para os 
shows.  
 

4. A DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL 

Considerando o mercado brasileiro de uma maneira geral, a imagem (mídia) é um elemento 
de grande relevância na decisão de viajar e escolha do local a ser visitado, visto que o 
alcance dos smartphones no Brasil ultrapassou a marca de um aparelho por habitante e que 
é estimado que, até 2030, as redes sociais alcancem 90% dos usuários.  
 
A conectividade é a principal tendência do turismo atual. O ciclo do turista digital 
compreende cinco fases – inspirar, atrair, vender, satisfazer e fidelizar – é o que os destinos 
turísticos precisam compreender bem, para que possam alavancar ainda mais seus 
empreendimentos por meio de marketing sensorial na inspiração, marketing de conteúdo 
direcionado na atração, ações de personalização da compra (como friendly reminders49), 
ações para ampliar a experiência e por fim, buscando a fidelização, o incentivos ao 
compartilhamento da vivência e inspiração de novos visitantes, reiniciando o ciclo (SEBRAE, 
2017)50. 
 
Logo, os destinos turísticos vêm evoluindo de analógico (off-line) para digital (online) e, em 
uma última etapa, para inteligente (smart). Nesta última etapa de evolução do destino, 
turismo inteligente, pressupõe-se o emprego de conceitos de tecnologia e sustentabilidade, 
aportando qualidade de vida para o turista, para o lugar visitado e seus moradores (Sebrae, 
2017). 
 
Corroborando com esta relevância e tendência digital no turismo, a pesquisa de Demanda 
Internacional Turística do Ministério do Turismo (BRASIL, 2016)51, aponta que a internet é a 
principal fonte de informação para a viagem de 42,5% dos estrangeiros que visitam o Brasil, 
índice acima da indicação de amigos e parentes, apontada por 28% dos entrevistados. 
 
Ainda sobre este assunto, a entrevista realizada pela revista Viagem e Turismo (Editora 
Abril) em parceria com a Confederação Nacional do Comércio - CNC e o Ibope Inteligência 
(CNC, 2017)52. A pesquisa revela que o viajante brasileiro utiliza três principais ferramentas 
na hora de planejar a sua viagem: 36% usam revistas de viagem, 34% empregam em sites e 
blogs especializados e 13% as operadoras de turismo. Além de buscar por temas 
relacionados a viagens e turismo, eles buscam informações quanto às atividades ao ar livre, 
locação de carros, dentre outros.  
 
A Região Sudeste é o principal mercado nacional emissor de turistas visto que, enquanto 
55,4% da população brasileira realizaram, pelo menos, uma viagem pelo país, este índice 
sobe para 70% dos moradores do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, 

                                                 
49

 Friendly-reminders – lembretes amigáveis. São ações para instigar a concretização da compra. 
50

 SEBRAE Nacional. Sebrae e o Turismo Inteligente. 3º Seminário Brasil + Espanha de Inovação 

Tecnológica em Turismo.  Florianópolis, SC. 9 e 10 de maio de 2017. 
51

 BRASIL. Demanda Internacional Turística Ministério do Turismo. Divulgação em 20 de julho 2016. 

Disponível em < http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/6516-principal-fonte-de-
informa%C3%A7%C3%A3o-de-estrangeiros-%C3%A9-a-internet.html >. Acesso em 15 mai. 2017. 
52

 CNC (2017). Disponível < http://cnc.org.br/central-do-conhecimento/todas>. Acesso em 15 mai. 2017. 
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conforme a pesquisa do Ministério do Turismo realizada no período de 17 a 23 de março de 
2017, que traça o perfil e hábitos do turista doméstico (BRASIL, 2017d53). 
 
Neste ranking das principais regiões emissoras de visitantes, a Região Nordeste é a 
segunda mais relevante para o mercado brasileiro, onde 54,5% da população realizou pelo 
menos uma viagem no Brasil, seguida das regiões Norte, Centro-Oeste e Sul, nesta ordem. 
 
Conforme a pesquisa, os segmentos preferidos são os de sol e praia e natureza (campo), a 
primeira e segunda citação dos entrevistados. Tanto que, os percentuais de escolha de 
viagens com destino ao litoral são superiores a 70% em todas as regiões do país, com 
destaque para os entrevistados nas regiões Norte e Centro-Oeste (78,8%). Os destinos de 
natureza, que encantam 41% dos brasileiros, também têm forte apelo entre os habitantes 
das cinco regiões com percentuais acima dos 30% registrados no Nordeste.  
 
Assim, os fatores de maior relevância na escolha pelo local de visitação são: facilidade de 
acesso, beleza da paisagem, hospitalidade e diversidade de atrações históricas, que 
receberam notas superiores a oito, em uma escala de 1 a 10, em todas as regiões. A 
segurança (9,1) os preços (8,8) e a infraestrutura (8,8) obtiverem maiores notas entre os 
moradores do Sudeste, sendo estes os principais fatores na escolha do destino pela 
demanda potencial. 
 
O estudo TripBarometer (realizado pelo TripAdvisor pela empresa Ipsos)54 com 36 mil 
viajantes mundiais, sendo 3.055 brasileiros, em 2016 aponta que o brasileiro tem como 
segmentos preferenciais a praia (49%) seguido do cultural (43%). Dos brasileiros, 53% 
escolheram um destino nacional, seguido dos Estados Unidos (atraindo 11% dos viajantes). 
A época preferida para viagens nacionais é nas férias de julho e o estudo destaca como 
fatores mais importantes para escolher um destino: (35%), clima (27%), custo de 
acomodação (25%), preço das passagens aéreas (22%) e recomendação (18%). Gerações 
mais jovens são mais propensas a escolher um destino com base em recomendações e 
preços baixos.  
 
Uma vez definido o local de visitação, a maioria dos entrevistados pelo estudo 
TripBarometer gasta menos de uma semana pesquisando e planejando ativamente antes de 
fechar a reserva. 
 
Desde 2015, o mercado turístico nacional foi impactado expressivamente pela crise 
econômico-financeira, aumento das taxas de desempregos e insegurança política. A 
publicação Carta de Conjuntura apontou que por oito trimestres consecutivos (desde 2015) 
o Produto Interno Bruto - PIB brasileiro não apresentava crescimento até o primeiro trimestre 
de 2017, quando ocorreu um leve incremento impulsionado pelos setores agropecuário e 
industrial e por fatores como o setor externo e por acumulação de estoques (IPEA, 201755). 
 
No entanto, a mesma publicação indica que para que este não seja um fato isolado, a 
retomada econômica e, por consequência, o reaquecimento da economia e do mercado 
nacional do turismo dependem das reformas políticas em tramitação, da recuperação do 
equilíbrio fiscal de longo prazo e da retomada gradual da confiança na política 
macroeconômica doméstica. 
 

                                                 
53

 BRASIL. Perfil do Turista Brasileiro. Ministério de Turismo. Disponível em < 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7713-pesquisa-revela-que-44-dos-brasileiros-nunca-
fizeram-turismo-no-pa%C3%ADs.html>. Acesso em 15 mai. 2017. 
54

 http://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/turismo/qual-e-o-seu-perfil/ 
55

 Instituto de Pesquisa Econômica Aplica – IPEA. Carta de Conjuntura n. 34 – 1º trimestre de 2017. Disponível 
em< http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/170330_cc34_visao_geral.pdf/>. Acesso em 
12 mai. 2017. 
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Ademais, a esperada queda da inflação associada à redução da taxa de juros Selic pelo 
Banco Central do Brasil tende a estimular a retomada de gastos com investimento e 
consumo. Igualmente, este processo cambial pode motivar as viagens internacionais 
tornando o mercado interno menos atrativo além de desmotivar o deslocamento de 
estrangeiros para visitação aos destinos brasileiros. 
 
Logo, sob as hipóteses de que não haverá grandes mudanças no ambiente externo, que a 
situação política doméstica se estabilizará e que o país continuará avançando na 
estruturação de um arcabouço constitucional e infraconstitucional que dê suporte crível a um 
novo regime fiscal o Instituto de Pesquisa Econômica Aplica - IPEA projetou que o PIB, a 
partir do segundo trimestre, apresentará taxas de crescimento crescentes, fechando o ano 
de 2017 com crescimento de 0,7% e 2018 com crescimento de 3,4%.  
 
Para 2017, a estimativa do mercado financeiro para a inflação passou de 5,12% para 5,07%, 
permanecendo abaixo do teto de 6% fixado para 2017, mas sem alcançar o objetivo central 
de 4,5% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA no período. A 
previsão da taxa de câmbio do dólar para 2017 é estar próximo dos R$ 3,05 e para a taxa 
de juros, o mercado financeiro manteve a previsão de fechamento de 2017, com uma taxa 
de 8,75%. 

 
Quadro 25 – Indicadores econômicos e financeiros observados e projetos. 

Descrição Observado Previsto 

2015 2016 2017 2018 

PIB -3,8% -3,6% 0,7% 3,4% 

Consumo - Famílias -3,9% -4,2% 0,4% 2,4% 

Inflação IPCA (% no período) 10,7% 6,3% 3,9% 4,5% 

Taxa de juros SELIC (a.a. no final do período) 14,25% 13,75% 8,75% 8,75% 

Taxa de câmbio R$/US$ (no final do período) 3,90 3,26 3,05 3,00 

Fonte: elaborado a partir de IPEA, 2017. 

 
Apesar das estimativas de recuperação da economia brasileira, o setor de turismo 
apresentou um desempenho um nos primeiros meses de 2017: janeiro e fevereiro ainda 
foram meses ruins, mas em março houve um reaquecimento no número de viagens, 
fechando o trimestre com um crescimento de 21% nas vendas segundo a Associação 
Brasileira das Operadoras de Viagens Corporativas – Abracorp, instituição que prevê 
encerrar o ano de 2017 com uma alta de ao menos 5%, enquanto a ABAV projeta uma alta 
de 10% a 12% nas vendas em 2017 (Alvarenga, 2017)56. 
 
Estas associações apontam além da esperada recuperação econômica, outros fatores que 
também vêm contribuindo para uma maior procura por viagens como o maior número de 
feriados prolongados em 2017 (nove no total), os saques das contas inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, o dólar mais estável e, especialmente, a capacidade 
de adaptação do brasileiro que retomou suas viagens, porém reduzindo o gasto médio diário 
e o tempo de permanência.  
 
A tendência de retomada das viagens coorporativas, uma das mais impactadas com a crise 
econômico-financeira, é especialmente um fator muito positivo para o destino Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês, em decorrência da relevância do seu segmento de 
negócios. 
 

                                                 
56

 Alvarenga. D. Procura por viagens volta a crescer, mas pacote turístico fica mais enxuto. G1. Globo. 

Publicado em 06/04/2017. Disponível em:< http://g1.globo.com/economia/noticia/procura-por-viagens-volta-a-
crescer-mas-pacote-turistico-fica-mais-enxuto.ghtml >. Acesso em 13 mai. 2017 
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Quanto ao mercado potencial inter-regional, este tende a crescer a uma taxa superior ao 
nacional visto que o Estado do Mato Grosso do Sul foi um dos menos impactados pela crise 
econômica: enquanto no final de 2016, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE mostrou que o país enfrentava o maior índice de desemprego da histórica 
(12 milhões de desempregados), Mato Grosso do Sul era o único Estado a manter saldo 
positivo em empregos no acumulado de 11 meses, gerando 5.375 novos postos de trabalho 
formais no período em que a crise no país provocou a destruição de 117 mil empregos 
(Semade, 2016).57 
 
Logo, é esperado que conforme o poder aquisitivo da população sul-mato-grossense cresce 
também aumente o fluxo de visitações no Estado, incluindo Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês, mesmo que com estadas mais longas, pois, para este tipo de visitante, o 
alojamento ocorre na casa de amigos e familiares, ou não gera o pernoite – quando as 
pessoas retornam às suas localidades de origem no mesmo dia, aportando recursos na 
economia local por meio do consumo em estabelecimentos de alimentação, farmácias, 
postos de combustíveis e outros. 

4.1. Mercado internacional 

 
O turismo mundial entre 2014 e 2015 cresceu a uma taxa de 4,6% a.a. e o seu desempenho 
atualmente é fortemente influenciado por fatores relativos à segurança e consequências da 
crise financeira mundial. Neste mercado mundial do turismo, o continente europeu é o maior 
player respondendo por 51% do total mundial de entrada de visitantes em 2015, estimado 
em 1.186 milhões (Organização Mundial do Turismo, 201658). 
 

 
Figura 39 – Distribuição por continente do fluxo de turismo mundial em 2015. 
Fonte: Organização Mundial do Turismo, 2016. 

 
Dentre os países mais visitados, França, Estados Unidos, Espanha e China são 
tradicionalmente os destinos turísticos mais procurados e de maior relevância internacional. 
  

                                                 
57

 Semade (2016). Carta de Conjuntura do Mercado de Trabalho. Disponível em 

:<https:/www.semade.ms.gov.br%2Fms-e-o-unico-estado-do-pais-a-manter-saldo-positivo-de-empregos-no-
acumulado-de-11-meses%2F&usg=AFQjCNGsafSfFhRjN7y1dWcAz2fyuPjWZQ>.  Disponível em 13 mai. 2017 
58

 World Tourism Organization (2016). UNWTO Tourism Highlights. 2016 Edition. Disponível em < http://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145 >. Acesso em 10 mai. 2017. 
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Quadro 26 – Ranking dos países mais visitados no mundo em 2015, valores em milhões. 

N. Destino Visitações  

1 França 84,5 

2 Estados Unidos 77,5 

3 Espanha 58,2 

4 China 56,9 

5 Itália 50,7 

6 Turquia 39,5 

7 Alemanha 35 

8 Reino Unido 34,4 

9 México 32,1 

10 Rússia 31,3 

Fonte: Organização Mundial do Turismo, 2016. 

 
Neste cenário, a entrada de visitante na América do Sul aumentou em 6% entre 2014 e 
2015, destacando-se o expressivo aumento de 87,2% enquanto o Brasil decresceu (-1,9%). 
Contudo, o Brasil é o país da América do Sul mais visitado em 2015, seguido da Argentina, 
respondendo por 20% e 19% do volume total de entradas, respectivamente. Considerando o 
volume de entradas em 2015 em todos os continentes somados, o turismo no Brasil 
representa 0,5% do turismo mundial. 
 
O mercado internacional na atual conjuntura do turismo no Brasil, especialmente diante da 
expectativa de incremento do fluxo de visitações decorrente do retorno positivo da 
realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos na cidade do Rio de Janeiro, se mostra 
com um nicho de mercado com grande capacidade de alavancar o setor do turismo. 
 
Dentre os 6,6 milhões turistas estrangeiros que vieram ao Brasil em 2016, 57% eram sul-
americanos. Dentre eles os argentinos se destacam com 2,3 milhões desses visitantes, ou 
seja, 35% do total conforme o Anuário Estatístico de Turismo 2017 – Ano Base 2016 (Brasil, 
2017e).  
 
Quadro 27 – Dez principais emissores de turistas estrangeiros para o Brasil e 2015 e 2016. 

Principais 
países 

emissores 

2015 2016 

Total Participação % Posição Total Participação % Posição 

Brasil  6.305.838     6.578.074    

Argentina  2.079.823  32,98 1º  2.294.900  34,89 1º 

Estados Unidos  575.796  9,13 2º  570.350  8,67 2º 

Paraguai  301.831  4,79 4º  316.714  4,81 3º 

Chile  306.331  4,86 3º  311.813  4,74 4º 

Uruguai  267.321  4,24 5º  284.113  4,32 5º 

França  261.075  4,14 6º  263.774  4,01 6º 

Alemanha  224.549  3,56 7º  221.513  3,37 7º 

Reino Unido  189.269  3,00 9º  202.671  3,08 8º 

Itália  202.015  3,20 8º  181.493  2,76 9º 

Portugal  162.305  2,57 10º  149.968  2,28 10º 

Fonte: Brasil, 2017e. 
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Neste caso, a posição geográfica de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês se mostra 
estrategicamente apta à captação de visitantes estrangeiros vindos dos países sul-
americanos, especialmente de paraguaios e bolivianos que fazem divisas com o Estado do 
Mato Grosso do Sul. 
 
Especificamente quanto a estes dois países, principal mercado-alvo da área turística no que 
tange o mercado internacional, o Anuário Estatístico do Turismo (Brasil, 2017e) aponta que 
Paraguai em 2016 aportou mais de 316 mil visitantes, acréscimo de 4,9% em relação ao ano 
anterior (fato que o posicionou como terceiro lugar, entre os principais países de origem do 
turista estrangeiro, ultrapassando então Chile que ocupava esta posição até então). A 
Bolívia se destacou neste estudo pelo expressivo incremento no ingresso de turistas ao 
Brasil, aumento de 27,7%, maior aumento porcentual registrado, passando de cerca de 108 
mil em 2015 para 138 mil em 2016, aproximadamente. 
 
Em 2016, dos turistas estrangeiros que visitaram o Brasil, 66% usaram o avião como 
transporte, e 32% chegaram por via terrestre e os demais por via fluvial e marítima.  
 

 
Figura 40 – Meios de transporte empregado pelo turista estrangeiro para acessar o Brasil em 2016. 
Fonte: Brasil, 2017e. 

 
Salienta-se que o maior emprego do transporte aéreo para acesso ao Brasil, está vinculado 
a distância dos principais países emissores, exceto no caso dos turistas provenientes dos 
países da América do Sul, que geralmente, empregam com maior intensidade o acesso 
terrestre como meio de transporte. 
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Figura 41 – Meios de transporte empregado pelo turista estrangeiro para acessar o Brasil em 2016, por 
continente. 
Fonte: Brasil, 2017e. 

 
 
Complementando quanto ao hábito de consumo, os dados apresentados na Feria 
Internacional de Turismo Latinoamérica de 2016 (Diario Ámbito Financiero, 2016)59, 
realizada em nos dia 1 a 4 de outubro em Buenos Aires, consolidam a tendência do turista 
internacional de valorização de destinos voltados a aspectos como inovação, acessibilidade, 
interatividade (especialmente por plataformas mobile), investimentos em tecnologia, 
infraestrutura e marketing digital. Desta maneira, destacou-se como mudança no hábito do 
turista internacional o aumento das compras de passagens, reservas e passeios por meio 
das OTAs obtendo as principais informações do destino, produtos, serviços e opções de 
entretenimento em plataformas de viagens, alimentadas por outros viajantes. Claramente, 
estes são requisitos em crescimento a serem cuidadosamente observados pelo destino para 
torna-lo mais competitivo no mercado internacional, especialmente, considerando os países 
da América Latina como seu mercado-alvo internacional. 
 
O estudo da Euromonitor Internacional60 de 2016, com dados de 2015, aponta que a 
valorização da moeda estrangeira frente à local, destinos com melhor conectividade aérea 
(com menos escalas) e a presença de alternativas de redução das despesas de alojamento 
e deslocamento interno (AirBnB e Uber) são atualmente, relevantes fatores de escolha do 
destino pelo visitante estrangeiro. Nota-se aqui uma oportunidade potencial a ser explorada 
para estimular as visitações ao destino. 
 
 Contudo, o mesmo documento indica que a importância da segurança nos últimos anos 
como fator decisivo neste processo de seleção do destino ampliou expressivamente, sendo 
observados aspectos como a incidência de doenças alarmantes como Zika, ameaças de 
terrorismo, presença de crime organizado ou milícias entre outros. Nota-se que estes 
fatores, com exceção das ameaças de terrorismo, podem impedir a vinda de visitantes para 
o Brasil e Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
 

                                                 
59

  Diario Ámbito Financiero (2016). Desafíos y nuevos hábitos de consumo del turismo que se viene. 

Disponível em < http://www.ambito.com/860075-desafios-y-nuevos-habitos-de-consumo-del-turismo-que-se-
viene>. Acesso em 29 de jun. 2017 
60

 EUROMONITOR INTERNACIONAL (2016). Reporte compilado de factores del mercado, hábitos y 

tendencias, oportunidades para PromPerú. 
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O estudo ainda aponta que em média o turista internacional realiza menos de uma viagem 
internacional por ano, sendo 85% delas para lazer (e não a trabalho), os países europeus e 
os Estados Unidos ainda os destinos principais, a época mais comum de viagem é entre os 
meses de junho a agosto, o gasto médio é de US$1.173 por viagem, sendo 28% deste 
montante destinado ao alojamento, o tempo de permanência médio é de 13 dias e os 
atrativos histórico-culturais vinculados a museus, artes e cultura são os de maior interesse. 
 
Considerando as entradas dos visitantes estrangeiros por Unidade de Federal, os Estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul juntos respondem por mais de 73,5% do 
mercado internacional no Brasil em 2016, enquanto Mato Grosso do Sul, em nona posição 
no ranking, se destaca como o segundo destino do Centro-Oeste mais demandado, atrás 
somente do Distrito Federal. 
 
Quadro 28 – Ranking dos Estados mais visitados no Brasil por turistas estrangeiros em 2016, valores em 
milhões. 

Posição Descrição 2015 2016 % 

1 São Paulo 2.248.811 2.248.297 0% 

2 Rio de Janeiro 1.375.978 1.480.121 8% 

3 Rio Grande do Sul 1.080.478 1.106.845 2% 

4 Paraná 758.973 846.387 12% 

5 Santa Catarina 149.133 203.662 37% 

6 Bahia 151.660 132.339 -13% 

7 Distrito Federal 107.208 79.356 -26% 

8 Ceará 78.711 77.514 -2% 

9 Mato Grosso do Sul 56.601 77.028 36% 

10 Roraima 38.026 65.232 72% 

11 Pernambuco 66.232 62.405 -6% 

12 Amazonas 50.290 45.364 -10% 

13 Pará 20.708 38.238 85% 

14 Minas Gerais 47.929 34.099 -29% 

15 Rio Grande do Norte 28.580 29.355 3% 

16 Acre 25.146 27.066 8% 

17 Amapá 18.386 16.507 -10% 

18 Outras Unidades da Federação 2.988 8.259 176% 

 Brasil 6.305.838 6.578.074 4% 

Fonte: Brasil, 2017e. 

 
No Estado, o acesso via terrestre é o meio de transporte predominante dos visitantes 
internacionais, fato que se justifica pela fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a 
Bolívia. 
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Figura 42 – Meios de transporte empregado pelo turista estrangeiro para acessar o Mato Grosso do Sul 
em 2016. 
Fonte: Brasil, 2017e. 

 
Os indicadores do turismo do Estado (Mato Grosso do Sul, 201661) confirmam o elevado 
porcentual do fluxo internacional de turistas que acessa o Mato Grosso do Sul por via 
terrestre, destacando-se que a Bolívia e o Paraguai juntos respondem por 89% destes 
visitantes. 
 
Quadro 29 – Principais países visitantes com acesso via terrestre no Mato Grosso do Sul entre 2011 e 
2015. 

Descrição  2011 2012 2013 2014 2015 

1 Bolívia     20.333      29.132      27.504      27.840      28.135  

2 Paraguai ¹ ²     14.663         8.373         7.978      23.304      21.264  

3 Peru        1.068         1.568         1.663         2.660         1.582  

4 Inglaterra ¹           351            525            478            544            300  

5 Alemanha ¹ ²           231            363            351            497            398  

6 Austrália           211            267            213            294            125  

7 Estados Unidos ¹ ²             94            159            118            194            195  

8 Argentina ¹ ²           389            503            472         1.129         1.270  

9 Espanha ²           133            142            138            196            182  

10 Canadá ²             62            102              90            100            101  

11 França ¹           188            362            319            400            393  

12 Holanda ²             91            164            159            212            110  

13 Suíça ²             69            120            105            126            126  

14 Chile ¹ ²           128            298            419         1.708            397  

15 Colômbia           118            227            212            872            337  

16 Equador           146            286            160            414            172  

17 Uruguai ¹ ²             35              50              24              45              44  

18 Itália ¹ ²             47              82            103            114              95  

19 México  -              36            110            352            379  

                                                 
61

 MATO GROSSO DO SUL. Indicadores do Turismo 2016 – Ano Base 2015. Fundação de Turismo. 2016. 

Disponível em:< http://www.turismo.ms.gov.br/institucional/indicadores-turisticos-2016-ano-base-2015/>. Acesso 
03 abr. 2017 
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Descrição  2011 2012 2013 2014 2015 

20 Portugal             32              38              52              66              64  

Nota 1 - Os 10 países principais emissores de turistas para o Brasil ¹. 
Nota 2 - Os 12 países cuja "viagem a Lazer" o segmento Natureza, ecoturismo e aventura ² representa mais de 
53,0% do motivo. 
Fonte: Mato Grosso do Sul, 2016. 
 

4.2. Características do Mercado Potencial da área em estudo 

 
Para compreender o alcance de mercado potencial de Campo Grande e Região Caminho 
dos Ipês junto aos operadores de turismo, no período de 28 de marco a 06 de abril de 2017 
foi aplicada a pesquisa qualitativa (Anexo B – roteiro de entrevista) por telefone junto a vinte 
empresas (Anexo C – relação de empresas entrevistadas). 
 
A amostragem para aplicação desta pesquisa foi aleatória, sobre uma listagem contendo 
empresas associadas à Braztoa, à ABAV ou que fossem referência no Estado do Mato 
Grosso do Sul. Dentre estas empresas constavam operadores que comercializavam Mato 
Grosso do Sul como destino, empresas específicas do segmento de negócios e eventos e 
agências especializadas em passeios em torno de Campo Grande. 
 
Desta pesquisa, a amostra foi dividida em três grandes grupos quanto à localização da 
empresa entrevistada, onde nota-se que a maioria é de Campo Grande. As empresas de 
outras cidades estão localizadas nos seguintes municípios: Brasília (DF), Cuiabá (MT), 
Curitiba (PR), Mundo Novo (MS) e Maceió (AL). Dentre elas, nota-se que a maioria não 
comercializa o destino Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
 

  
Figura 43 – Localização das operadoras de 
turismo entrevistadas. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Figura 44 – Porcentual de empresas que 
comercializam o destino. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Dentre as empresas entrevistadas os cinco destinos de mais comercializados são grandes 
players do segmento de negócios e eventos. Como outros foram citados diversos produtos 
turísticos: Austrália, Belo Horizonte, Beto Carreiro, Cachoeira Ceuzinho, Cachoeira Córrego 
Limpo, Cachoeira Inferninho, Cachoeira Rio Negro, Campo Grande, Canadá, Chapada dos 
Guimarães, Corguinho, Cuiabá, Estados Unidos, Goiânia, Goiás, Gramado, Lins, Los 
Angeles, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Nova Iorque, Orlando, Pantanal de Cáceres, 
Pantanal de Poconé, Pantanal de Porto Jofre, Porto Alegre, Porto de Galinhas, Portugal, 
Recife, Rio Negro, São Gabriel, Tóquio, Vitória. 
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Figura 45 – Destinos de negócios e eventos mais comercializados pelas operadoras de turismo 
entrevistadas. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
Nota: outras respostas – respostas diferentes destinos turísticos: (i) Não vende negócios, só lazer. (ii) rotas com 
natureza e cachoeiras e turismo rural e (iii) Trabalhamos com trilhas na natureza. 

 
Considerando os principais fatores que determinam a seleção dos destinos turísticos a 
serem comercializados, identifica-se que as operadoras de turismo direcionam a oferta de 
destinos, principalmente, orientadas pela demanda dos clientes, como mostrado a seguir. 

 
Figura 46 – Principais fatores que determinam a seleção dos destinos turísticos a serem comercializados 
pelas operadoras de turismo entrevistadas. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Além dos principais determinados apresentados, foram citados outros fatores que cabem 
destacar como: 

 Existência de acordo com hotelaria e qualidade da mesma; 

 Apelo de venda, divulgação e reportagens do destino;  

 Devido o público de terceira idade, locais religiosos; 

 Estrutura logística;   

 Parceria com os receptivos (empresas que fazem serviços na região). 
 
Estes fatores apontam a tendência de articulação de destinos turísticos com os operadores 
na forma de parcerias, a necessidade de divulgação constante e de atendimento de 
demandas crescentes do mercado como das especificidades da terceira idade. 
 
Quando questionados sobre a existência de parcerias entre o trade da área em estudo e as 
operadoras de turismo, nota-se que alta incidência de respostas negativas e a relevância 
deste fator na decisão pela comercialização do destino contribuem com a baixa incidência 
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de empresas que comercializam Campo Grande e Região Caminho dos Ipês entre as 
entrevistadas. 

 
Figura 47 – Porcentual de relação com o trade local das operadoras de turismo entrevistadas. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Às empresas que responderam não ter relação com o trade local foi solicitada a indicação 
do principal fator limitante desta cooperação entre os agentes de mercado, sendo as 
respostas de maior incidência ou destaque as seguintes: 
 

 Desconhecimento e falta de contato – as empresas não são abordadas por 
representantes de Campo Grande e Região para a construção de parcerias, 
integração do destino com outros comercializados no Estado (como Bonito e 
Pantanal) ou transferência de informações específicas do destino; 

 Falta de estrutura e perfil das empresas da cidade para construção de parcerias; e 

 Apesar de ter alguns fornecedores no destino, nunca houve contato ou abordagem. 
 

As empresas que afirmaram ter relação com o trade local informaram que as principais 
parcerias realizadas em Campo Grande são com hotéis e ao serem questionados sobre os 
problemas existentes nestas parcerias, todas afirmaram não haver conflitos e possuíam 
bons relacionamentos com os parceiros locais, mas destacaram que a malha aérea e a 
redução na disponibilidade de voos para Campo Grande prejudicam os resultados 
atualmente. 
 
Das sete empresas que comercializam o destino, cinco ofertam atividades em Campo 
Grande e nos demais municípios que compõem a Região Caminho dos Ipês. Estas 
empresas, em maior parte, apontam que não sofrem efeitos de sazonalidade nas vendas 
visto que são viagens corporativas, sendo ligeiramente menor a comercialização no período 
de maio a agosto. Nestes períodos de redução das vendas, as empresas buscar minimizar 
seus efeitos com uma intensificação nas ações de promoção e divulgação de seus produtos 
em mídias sociais e internet. 
 
Quanto à avaliação do transporte aéreo para Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, 
somente uma considera bom, as demais apontaram como regular, ruim ou péssimo, 
justificando estas respostas em função da baixa oferta de voos, dessincronização e longas 
esperas para conexão em outros aeroportos. Assim, somando a avaliação do transporte 
aéreo para Campo Grande e Região Caminho dos Ipês realizada pelas empresas que não 
operam o destino, tem-se: 
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Figura 48 – Avaliação do transporte aéreo para o destino pelas operadoras de turismo entrevistadas. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
No que se refere à avaliação da qualidade do transporte rodoviário para as empresas de 
turismo que operam Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, poucas souberam 
responder, pois este modo de transporte é pouco usado pelos seus clientes. No entanto, 
aquelas que responderam classificaram o serviço como bom, ruim ou péssimo, sendo o 
motivo principal a baixa qualidade do atendimento e a precariedade dos ônibus, apesar de 
reconhecerem a grande diversidade de opções em termos de destinos e horários ofertados 
pelas rodoviárias da área em estudo, sobretudo a de Campo Grande. 

 
Figura 49 – Avaliação do transporte rodoviário para o destino pelas operadoras de turismo entrevistadas. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Especificamente junto às empresas que não operam Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês, buscou-se compreender o porquê de não trabalharem com este destino e em quais 
condições este cenário poderia ser revertido.  
 
Das respostas abaixo destacadas, nota-se que em geral, as empresas não comercializam o 
destino por um motivo cíclico e combinado de fatores como a falta de informação e 
divulgação do destino e de seus atrativos, a demanda pouco ou não despertada e o 
desconhecimento do produto para ser ofertado ou trabalhado pela empresa que passa a 
focar suas ações comerciais em outros destinos, mesmo que menos vantajosos como 
exterior em época de alto do dólar. 
 

 Não tem demanda; 

 Para este ano não é nosso foco, mas nada impede de conhecer e saber o que tem 
para oferecer; 

 Foco no exterior; 

 Campo Grande é somente passagem, não tem nenhum atrativo, só tem o Parque 
das Nações, Mercadão, Morada dos Baís e o Aquário que não está pronto; 
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 Falta de atrativos. É passagem para Bonito ou Pantanal; Campo Grande é só como 
corporativo, mas não tem muita demanda; 

 Falta de contato; 

 Falta de procura; 

 Não divulgam, somente se o cliente pede; 

 Não tem procura pelos clientes como outras regiões, não sei nem se vocês tem 
central de eventos. Só se tiver demanda, tem muito pouco lazer; 

 Nunca recebeu visita, sem contato; 

 O foco deles é intercâmbio no exterior. Trabalhamos com estudos no exterior; 

 Trabalhamos com lazer e aí somente Bonito tem lazer. 
 
Sobre as condições que motivariam estas empresas a ofertar Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês, abaixo listadas, percebe-se que todas, em diferentes níveis, envolvem 
ações de promoção e divulgação do destino, dos atrativos, dos estabelecimentos de 
alimentação, alojamento e lazer existentes na capital e seu entorno. Tal como a construção 
de parcerias e acordos comerciais a fim de estabelecer um ambiente de negócios propícios 
ao incremento da comercialização de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês e à ampla 
divulgação do portfólio de atrativos, passeios e empreendimentos apresentados na análise 
da oferta. 
 

 Se tiver divulgação; 

 Se tivesse divulgação em mídia, programas de ida de agentes de viagens para 
conhecer Campo Grande e região; 

 Se tivesse eventos para fortalecer o turismo, porque hotéis estão ok. Assim, poderia 
beneficiar o comércio; 

 Se tiver oferta de lazer; 

 Se alguém enviasse um e-mail, aí eles entram em contato; 

 Se divulgassem na feira da ABAV, por exemplo. Fazer publicidade em todo o Brasil; 

 Se recebesse mais informação do que tem de interessante para fazer; 

 Se tiver atrativo de peso, pois não temos o que oferecer, de onde estou é mais perto 
Maringá e Foz do Iguaçu; 

 Se tivesse um atrativo diferenciado, hotéis maiores; 

 Tenho que conhecer os produtos. 
 
Das treze empresas que não operam o destino, dez tem a intenção de passar a 
comercialização Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. As três restantes não 
acreditam que o destino hoje tenha o devido apelo comercial ou que esteja alinhado com o 
foco mercadológico da empresa.  
 
Os motivos da intenção de trabalhar com Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, 
abaixo apresentados, em geral, ilustram que o posicionamento comercial destas empresas é 
voltado a uma ampla e variada oferta de produtos turísticos para ser apresentada aos seus 
clientes. No entanto, é acentuada a necessidade do produto estar estruturado e ter a 
demanda estimulada. 
 

 A partir do momento que estiver no portal, tem um leque a mais de produto para 
oferecer; 

 Mais um leque de opções para ofertar para o cliente final, e quanto mais, melhor; 

 Mediante demanda, se tiver cliente comercializamos; 

 Oportunidade de negócio para a empresa; 

 Quanto mais produtos, melhor. Nós damos aos clientes o que eles procuram. Somos 
iguais a um supermercado, quanto mais produto melhor; 

 Se conhecer e atender ás necessidades e tiver bom preço, sim; 

 Se tiver algo que atraia o público sim; 
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 Se tiver lazer, sim. 
 
Sobre a disponibilidade de informações específicas dos atrativos e passeios existentes no 
entorno da capital, ou seja, nos demais nove munícipios que juntamente com Campo 
Grande compõem a área turística em estudo, somente 25% das empresas responderam 
conhecer, sendo as cachoeiras do entorno, as mais famosas. Por fim, 10% das entrevistas 
efetivamente comercializam o entorno da capital. 
 

 

 

 

Figura 50 – Conhecimento da oferta turística no 
entorno da capital pelas operadoras de turismo 
entrevistadas. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Figura 51 – Atrativos do entorno da capital mais 
conhecidos pelas operadoras de turismo 
entrevistadas. 

* Outros – Fazenda Piana, trilhas no entorno da capital. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Ainda sobre os produtos do entorno da capital, 85% das entrevistadas apresentaram 
interesse em comercializar, aqueles que não mostraram interesse não acreditam na 
atratividade destes produtos. Dentre as empresas interessadas os principais motivos e 
considerações apresentados a seguir também permeiam pela necessidade das empresas 
de ampliar o portfólio de produtos ofertados, desde que as empresas identifiquem demanda 
ou potencial de venda pelos mesmos: 
 

 De acordo com a demanda do cliente; 

 Depende do atrativo local e se for bem estruturado para lazer; 

 É nosso foco principal, tem quase um milhão de habitantes e as pessoas não 
conhecem; 

 É rentável; 

 Está aberto a negócios sempre, no Estado e fora; 

 Interesse em novos produtos na prateleira; 

 Nossa cidade tem um potencial enorme no turismo de aventura, rural, de natureza. O 
pessoal fala só em Bonito, Pantanal, mas não precisa andar 300 km para encontrar 
natureza; 

 Nunca tive procura, mas de repente é interessante começar a promover; 

 O foco é expandir, crescer cada vez mais e ter mais variedade; 

 O que você não tem de conhecimento é mais difícil, mas a partir do que você tem 
opções, você passa a poder ofertar mais; 

 Para aumentar o portfólio, mas tem que ver a demanda; 

 Porque é mais uma oportunidade de negócio para a empresa e divulgação para 
nosso segmento; 

 Porque quanto mais produtos melhor; 

 Se o cliente pede teria onde pegar; 

Tem 
informaçã

o 
25% 

Não 
conhece 
nenhum 
atrativo 

75% 

30% 

10% 

10% 

50% 

Cachoeiras de Rochedo,
Rio Negro e Terenos

Estrada Parque de
Pirapitanga

Projeto de Ufologia de
Corguinho

Outros*
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 Se o destino faz a pesquisa e tem interesse em divulgar mais, então é importante 
para estarmos preparados para caso haja demanda; 

 Sempre temos interesse em novos destinos, não tem que ter estrutura, mas bons 
preços e malha aérea com mais opções; 

 Temos base no Brasil todo, inclusive em Campo Grande, mas não sei se eles 
atendem esses municípios. 

 
Sob o ponto de vista das empresas entrevistas o que mais chama a atenção em Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês são fatores ligados aos seus atrativos naturais e a 
infraestrutura da capital: 
 

 A natureza preservada e a beleza natural; 

 É uma cidade grande, com características de interior. Tem ruas amplas 
(esburacadas no momento), arborizadas, tem aves voando; 

 Região do Ceuzinho; 

 Rio Negro; 

 Trilhas, turismo rural, rapel, mountain bike, safari, cavalgada; 

 É só porta de entrada para a região do Pantanal e Bonito. 
 
Destacados como principais pontos positivos do destino Campo Grande e Região Caminho 
dos Ipês estão fatores estratégicos como a possibilidade de integração deste produto com 
outros do Estado (Bonito e Pantanal), o diferencial aportado pela infraestrutura urbana e 
estabelecimentos de lazer e gastronomia da capital, dentre outros listados em seguida: 
 

 Arborização, a cidade é bem bonita e com muito verde; 

 Belezas naturais, meio ambiente; 

 Belezas naturais, região do inferninho, clima agradável, proximidade do Pantanal e 
Bonito, Aquidauana que é região de pesca; 

 Cachoeiras; 

 Como é uma capital tem muitos atrativos gastronômicos; 

 Entretenimento; 

 Pelos outros atrativos que já tem (Bonito, Pantanal), daria para fazer roteiros 
integrados; 

 Tem eventos e congressos, mas precisa de divulgação; 

 Tem muita história da cidade; 

 Tudo muito perto de Campo Grande, você já tem roteiro. 
 
Quanto aos principais pontos negativos do destino, notam-se como comuns aos 
entrevistados as limitações decorrentes da baixa divulgação, da redução da oferta de voos e 
da limitação da organização institucional. A seguir, estão as repostas de maior relevância: 
 

 Corrupção, desastre na construção do aquário; 

 Degradação, o povo não respeita o ambiente; 

 Desconhecimento do campo-grandense. O poder público poderia investir e valorizar 
mais; 

 Distância, localização;  

 Falta de informação; 

 Falta de opções de voo (fiz uma reserva de Rio Branco para Campo Grande e o 
cliente teve que ir a SP); 

 Falta sinergia do município com o turismo, falta um elo forte entre eles; 

 Só sei que tem negócios, nunca ouvi falar de turismo. Falta divulgação, nem no site 
de turismo do Governo do Estado tem informações sobre o Caminho dos Ipês; 

 Opções de voos; 
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 Opinião pessoal: falta de infraestrutura, de atrativos turísticos e pouca malha aérea e 
voos comerciais; 

 Pouco divulgado para o turismo, não sei nem se tem hotel; 

 Precisa de mais divulgação.  
 
Analisando os fatores de maior relevância nas escolhas por Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês realizadas pelos clientes das empresas entrevistadas destaca-se:  
 

 Atrativos de natureza; 

 A proximidade com a origem do visitante; 

 Boa estrutura e bons valores/preços praticados; 

 Divulgação e agentes de viagens bem treinados sobre o que o destino oferece; 

 História do destino;  

 Oportunidades de Negócios; 

 Proximidade com Bonito. 
 
Sob o ponto de vista das empresas entrevistadas foram identificados como os três principais 
produtos semelhantes a Campo Grande e Região Caminho dos Ipês disponíveis no 
mercado os municípios de Goiânia (GO) e Cuiabá (MT) empatados, seguidos de Maringá 
(PR) e outros 22 destinos citados uma única vez. 
 
A semelhança de Cuiabá com o destino em estudo deve-se ao clima, estrutura da cidade, 
localização geográfica e proximidade com ecossistemas diferenciados como o Pantanal. 
 
Já Goiânia é semelhante a Campo Grande e Região Caminho dos Ipês em função de ser 
um destino de negócios e com oferta de turismo em áreas naturais associada, além do 
clima, localização geográfica e porte do município. 
 
Outros Alcinópolis (MS), Bela Vista (MS), Bodoquena (MS), Bonito (MS), Brasília (DF), 
Cascavel (PR), Curitiba (PR), Dourados (MS), Foz do Iguaçu (PR), Chapada dos Veadeiros 
(GO), João Pessoa (PB), Londrina (PR), Manaus (AM), Pedro Gomes (MS), Ponta Porã 
(MS), Porto Alegre (RS), Porto Seguro (BA), Rio Verde de Mato Grosso (MS), Santa Cruz de 
la Sierra na Bolívia, São Gabriel do Oeste (MS), Toledo (PR) e Vitória (ES). 
 
Por fim, destacam-se algumas das observações que os entrevistados desejaram registrar: 

 A cachoeira do Ceuzinho, que é muito bonita, está degradada. Poderia ser um, 
excelente parque municipal igual ao de Costa Rica.  

 Campo Grande acaba sendo um turismo de passagem, então, por que não prender o 
turista por mais uns dias? 

 Ceuzinho tem uma usina fantástica e está abandonada, degradada. As pessoas 
saem e Campo Grande tem mais de 50 cachoeiras e as pessoas não as conhecem. 
O turista vem para cá, mas acaba indo só na Morada dos Baís e não conhece a 
natureza de Campo Grande. Tem lugares incríveis; 

 É necessário difundir o que há no entorno. Em 21 anos de trabalho com turismo, não 
conheço o entorno de Campo Grande. Tem que divulgar eventos. Quem pensa em 
turismo em Campo Grande, pensa em pesca e turismo ecológico de aventura.  
Sugestão: fazer eventos para divulgar os atrativos e levar formadores de opinião 
para conhecer; 

 A entrevistada procurou durante a pesquisa na Internet sobre o Caminho dos Ipês e 
não achou nada. O nome dado à região penaliza a sua divulgação. 

 

Logo, desta pesquisa de demanda potencial, destaca-se a clara existência de um processo 

cíclico de desinteresse pelo destino decorrente da falta de informações disponíveis e 
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divulgação, provocando o desconhecimento do produto e sua baixa demanda. Em 

contrapartida, as agências de turismo notadamente têm a intenção de ampliar o seu portfólio 

de produtos ofertados, indicando uma oportunidade para o destino por meio da construção 

de parcerias e canais de comercialização, acompanhados de ações efetivas e massivas de 

promoção de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 

Ainda da pesquisa pode-se extrair como principais pontos positivos do destino a sua 

possibilidade de integração com outros produtos turísticos, a infraestrutura urbana e opções 

de lazer e gastronomia. Por outro lado, os pontos negativos de maior destaque são: a baixa 

divulgação, a redução da oferta de voos e a limitada capacidade organizacional de suas 

instituições de turismo. 

 

4.3. Capacidade do transporte aéreo 

 
Nota-se que a menor disponibilidade de número de voos e de variedade de origens e 
destinos é um fator limitante apontado tanto em entrevistas com representantes do trade 
como na pesquisa qualitativa de demanda potencial aplicada junto às agências e 
operadoras de turismo. 
 
Por outro lado, as reuniões conjuntas entre o Governo do Estado, representantes do trade 
(destacando-se a ABAV), Infraero e representantes de empresas aéreas ocorridas em 2016, 
indicam que a ausência de passageiros, em número e em valores suficientes, para a 
remuneração adequada das empresas aéreas é o maior gargalo para o incremento da 
capacidade de transporte aéreo de passageiros em curto e médio prazo em Campo Grande 
e Região Caminho dos Ipês. Em contrapartida, a ausência de voos limita a atração de 
visitantes, gerando um impacto negativo e cíclico na demanda atual e potencial do destino. 
 
Em longo prazo, há a intenção de ampliar o volume de transporte aéreo no Aeroporto 
Internacional de Campo Grande em termos de número de passageiros e voos, retomando 
uma movimentação no aeroporto maior que a atual, recuperando o setor aéreo dos efeitos 
da crise econômica e, no caso de Campo Grande, do impacto do incremento no número de 
voos diretos para outros aeroportos de Mato Grosso do Sul. 
 
Neste sentido, ainda sem valores projetados, planejam-se investimentos e melhorias no 
Aeroporto Internacional de Campo Grande por parte da Infraero até 2021. A intenção é 
construir um novo complexo aeroportuário, incluindo a instalação de um novo terminal de 
passageiros, novo pátio de aeronaves, estacionamento de veículos e acesso viário. 
Também são debatidas adequações na infraestrutura existente, como a reforma da Seção 
de Combate a Incêndio, construção da central de resíduos sólidos e intervenções no atual 
terminal de passageiros, ampliando a capacidade de atendimento e atratividade do 
aeroporto. 
 
A despeito de outros aeroportos brasileiros, como os paulistas ou os principais do país na 
época da Copa e Jogos Olímpicos, por exemplo, justamente pela ausência de saturação do 
aeroporto e queda na demanda, não são previstas a distribuição de slots (autorizações para 
pousos e decolagens solicitadas e concedidas) para empresas comerciais no aeroporto de 
Campo Grande. 
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4.4. Sazonalidade: Atuação e capacidade de atendimento 

 
Na análise da oferta, foi pontuada a queda da taxa de ocupação hoteleira sofrida pelo 
destino com a crise financeira, especialmente em 2016 e ainda não superada em 2017. 
Neste sentido, os meios de hospedagem, atualmente, não sofrem com superlotações e 
necessidade de remanejamento da demanda.  
 
Contudo, em momentos pontuais de grande ocupação hoteleira, como a realização de um 
concurso público, por exemplo, a tendência é de o visitante buscar acomodações na rede 
hoteleira dos municípios mais próximos da capital (Sidrolândia, por exemplo), locação de 
chácaras ou de quartos e imóveis de moradores/anfitriões por meio de plataformas online, 
como a Airbnb. 
 
Entre os empreendimentos hoteleiros, é comum a indicação para o cliente de hotéis com 
padrões semelhantes, sobretudo entre os hotéis pertencentes a grandes redes e grupos 
empresariais. No entanto, não há parcerias estreitas para a distribuição de hóspedes e 
padronização de valores, por exemplo. 
 
No que tange à sazonalidade, em 2017, iniciou-se a atuação conjunta de agências de 
viagens e da rede hoteleira, por meio da ABAV e ABIH, para a captação de eventos para 
feriados no primeiro semestre, época de menor demanda. Para tanto, a rede hoteleira tenta 
se articular para definir faixas de preços diferenciadas e atrativas aos visitantes destes 
eventos, buscando novas oportunidades em anos seguintes. 
 
Em relação ao restante do trade, não foram identificados outros trabalhos conjuntos, sendo 
a ausência de capacidade institucional o principal entrave para esta cooperação. Assim, é 
esperado que, com as novas organizações que se estruturam (COMTURs e futuro Fórum 
Regional) e com a reativação do C&VB, esta realidade seja alterada e um ambiente 
favorável à constituição de parcerias e redes de cooperação seja constituído e consolidado. 

 

5. ANÁLISE DE COMPETIDORES 

Para a análise de competidores definiu-se como destinos concorrentes aqueles citados em 
pesquisa qualitativa aplicada junto às operadoras de turismo (na análise da demanda atual) 
e no que tange particularmente o segmento de negócios e eventos, os top dez do ranking da 
ICCA de 2015 (publicado em 2016) e os destinos premiados entre 2010 a 2015 nas 
categorias Hotel com Espaço para Eventos de Pequeno Porte e Centro de Convenções de 
Pequeno / Médio Porte do Prêmio Caio onde Campo Grande já conquistou sucessivas 
premiações. 
 
Quadro 30 – Principais competidores do destino Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
Descrição Ranking do ICCA Pesquisa de Demanda Prêmio Caio 

São Paulo (SP) X     

Rio de Janeiro (RJ) X     

Porto Alegre (RS) X     

Brasília (DF) X   X 

Belo Horizonte (MG) X     

Florianópolis (SC) X     

Recife (PE) X     
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Descrição Ranking do ICCA Pesquisa de Demanda Prêmio Caio 

Salvador (BA) X     

Curitiba (PR) X     

Campinas (SP) X     

Goiânia (GO)   X X 

Cuiabá (MT)   X X 

Maringá (PR)   X   

Manaus (AM)     X 

Belém (PA)     X 

Fonte: elaborado a partir do Ranking ICCA 2015 e Prêmio Caio de 2010 a 2015. 

 

Para, na análise de competidores, incluir destinos turísticos de mercados de longa distância 
e países vizinhos, optou-se por igualmente inserir uma avaliação genérica e agrupada do 
diagnóstico da posição competitiva dos principais países, destinos de negócios e eventos, 
da América Latina citados no Ranking do ICCA 2015 (Argentina, México, Colômbia e Chile), 
acrescidos dos países vizinhos do Mato Grosso do Sul: Bolívia e Paraguai. 
 
A partir de informações obtidas nos sites das operadoras, agências de turismo e OTAs, 
sendo algumas especializadas na comercialização de destinos de negócios e eventos, estes 
destinos foram analisados estrategicamente sob os seguintes quesitos norteadores do 
marketing turístico: duração média da viagem, distribuição do produto em agências e 
operadores, preço dos pacotes disponíveis ao turista e comunicação (material disponível em 
agências e volume de resultados decorrentes de pesquisa em sites de busca da internet). 
 
Destas análises, podem ser ressaltadas as melhores estruturas de eventos de grande porte, 
promoção e divulgação de muitos competidores em relação à Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês, gerando em um número superior de publicações e avaliações em 
plataformas de viagens e de resultados em pesquisas via internet. Entretanto, a segurança 
pública, mobilidade urbana e qualidade de vida são aspectos geralmente negativos dos 
competidores que favorecem o posicionamento de Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês, especialmente se focado em um mercado-alvo de eventos de pequeno e médio porte 
(compatíveis com a atual estrutura de eventos do destino) e que priorize segurança e 
mobilidade para os visitantes. 
 
Desta forma, detalham-se as dezesseis análises dos destinos competidores a seguir: 
 
Quadro 31 – Análise de São Paulo como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês. 
Duração média Três dias 

Distribuição Muito forte, presente em todas as agências de turismo. 

Preço médio R$ 755,00 por pessoa (não inclui translado) sem passeios incluídos 

Comunicação  Grande disponibilidade de material informativo em agências.  

 Site próprio para o turista (www.visitesaopaulo.com).  

 Plataformas de viagens (expressivo número de avaliações - 162.301 
avaliações e 50.765 fotos publicadas), mídias sociais e internet 
(encontrados 13.400.000 resultados sobre o assunto). 

Pontos Fortes  É o maior destino nacional de negócios e eventos; 

  Infraestrutura turística para eventos de grande porte; 

 Fácil acesso aéreo (maior disponibilidade de voos diretos); 

  Grande quantidade e variedade de opções de lazer e entretenimento 

 Outros segmentos turísticos com grande atratividade (cultural). 

Pontos Fracos  Mobilidade urbana - dificuldade de deslocamento (congestionamentos, 
trânsito difícil). 

http://www.visitesaopaulo.com/
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Comparativo em 
relação à Campo 
Grande e Região 
Caminho dos Ipês 

Apesar de ser o maior destino nacional e, para isto, estar bem estruturado, 
São Paulo foca em eventos de grande porte, eventos internacionais e 
outros com um alcance que atualmente não faz parte do mercado-alvo de 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. Neste sentido, a área turística 
pode focar em eventos de menor porte e mais compatíveis com a aptidão 
atual da infraestrutura de Campo Grande e para tanto atuar de forma 
complementar. 

Nota 1 – data base da pesquisa 12 de maio de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Quadro 32 – Análise de Rio de Janeiro como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho 
dos Ipês. 
Duração média Dois dias 

Distribuição Muito forte, presente em todas as agências de turismo. 
Destino ícone do Brasil. 

Preço médio R$ 476,00 por pessoa (não inclui translado) sem passeios incluídos 

Comunicação  Maior disponibilidade de material informativo em agências.  

 Plataformas de viagens (maior presença entre todos os destinos em 
estudo - número de avaliações – 177.790 avaliações e 54.191 fotos 
publicadas), mídias sociais e internet (encontrados 318.000.000 
resultados sobre o assunto). 

Pontos Fortes  É o maior destino turístico do Brasil; 

  Legado positivo das Olimpíadas; 

 Fácil acesso aéreo (grande disponibilidade de voos diretos); 

 Atratividade exercida pela praia e turismo histórico-cultural. 

Pontos Fracos  Segurança Pública; 

 Mobilidade urbana - dificuldade de deslocamento (congestionamentos, 
trânsito difícil). 

Comparativo em 
relação à Campo 
Grande e Região 
Caminho dos Ipês 

A participação do Rio de Janeiro no mercado de negócios e eventos 
decresceu de 2012 para 2015, passando de 83 eventos e congressos 
internacionais (25° lugar), para 65 em 2015 (36° lugar no ranking mundial 
da ICCA por cidades). No entanto, o destino segue sendo um dos maiores 
no mercado nacional de negócios e eventos, destacando-se que as praias 
aportam um grande diferencial no momento da tomada de decisão. Neste 
contexto, Campo Grande e Região Caminho dos Ipês tem no porte-alvo 
dos eventos (tal como indicado na comparação com São Paulo) de 
pequeno e médio porte (mais adequado à estrutura de eventos e à 
capacidade de hospedagem da rede hoteleira) o seu nicho de mercado a 
ser trabalhado competitivamente visto que Rio de Janeiro também é um 
destino voltado a eventos de maior porte ou representatividade e alcance. 

Nota 1 – data base da pesquisa 12 de maio de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Quadro 33 – Análise de Porto Alegre como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês. 
Duração média Três dias 

Distribuição É um destino amplamente ofertado, porém não no formato de pacotes 
prontos para comercialização. 

Preço médio R$ 1.749,00 por pessoa (não inclui translado) sem passeios incluídos 

Comunicação  Moderada disponibilidade de material informativo em agências; 

 Sites de informações próprios para o turista (www.visiteportoalegre.com 
e www.portoalegre.travel)  

 Plataformas de viagens (número de avaliações – 30.787 avaliações e 
15.570 fotos publicadas), mídias sociais e internet (encontrados 
1.430.000 resultados sobre o assunto). 

Pontos Fortes  Proximidade com a Argentina (maior origem de visitantes estrangeiros); 

 Integração com outros destinos populares da região: Serra Gaúcha, 
Bento Gonçalves ou Gramado. 

Pontos Fracos  Distância maior de grandes Estados de origem de turistas brasileiros. 

http://www.visiteportoalegre.com/
http://www.portoalegre.travel/
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Comparativo em 
relação à Campo 
Grande e Região 
Caminho dos Ipês 

Porto Alegre é um destino muito organizado e voltado ao turismo, sendo 
possível acompanhar em seus sites agendas culturais e de eventos, 
referências de passeios e outros aspectos relevantes para o visitante. Ao 
destino Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, Porto Alegre se 
mostra muito competitiva para a captação e eventos de pequeno e médio 
porte. Assim, a vantagem de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 
frente a Porto Alegre está na sua maior proximidade de São Paulo, Cuiabá, 
Brasília e outros importantes e emissores de visitantes. 

Nota 1 – data base da pesquisa 13 de maio de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Quadro 34 – Análise de Brasília como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
Duração média Três dias 

Distribuição É um destino amplamente ofertado, porém não no formato de pacotes 
prontos para comercialização, visto que ele é muito demandado para 
viagens de negócio/coorporativas. 

Preço médio R$ 1.118,00 por pessoa (não inclui translado) sem passeios incluídos 

Comunicação  Disponibilidade regular de material informativo em agências; 

 Site de informações próprio para o turista 
(https://visitebrasilia.com.br/); 

 Plataformas de viagens (número de avaliações – 39.906 avaliações e 
23.498 fotos publicadas), mídias sociais e internet (encontrados 
760.000 resultados sobre o assunto). 

Pontos Fortes  Sede das principais instituições federais; 

  Infraestrutura turística; 

 Localização geográfica centralizada; 

 Acesso aéreo: aeroporto estratégico; 

 Atratividade do Patrimônio Histórico-Cultural. 

Pontos Fracos  Sistema de transporte urbano, mobilidade urbana e Segurança 
pública; 

 Umidade relativa do ar no inverno. 

Comparativo em relação 
à Campo Grande e 
Região Caminho dos 
Ipês 

Comparado à Brasília, Campo Grande e Região Caminho dos Ipês tem 
condições de igualmente oferecer uma boa infraestrutura para eventos 
de pequeno e médio porte, porém com tráfego e deslocamento interno 
(inclusive a pé) facilitado.  

Nota 1 – data base da pesquisa 13 de maio de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Quadro 35 – Análise de Belo Horizonte como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho 
dos Ipês. 
Duração média Três dias 

Distribuição Regularmente ofertado, porém não no formato de pacotes prontos para 
comercialização ou em pacotes junto a outros destinos próximos. 

Preço médio R$ 695,00 por pessoa (não inclui translado) sem passeios incluídos 

Comunicação  Disponibilidade regular de material informativo em agências; 

 Sites de informações próprios para o turista 
(http://www.belohorizonte.mg.gov.br/ e http://www.soubh.com.br/); 

 Plataformas de viagens (número de avaliações – 39.905 avaliações e 
19.602 fotos publicadas), mídias sociais e internet (encontrados 
1.400.000 resultados sobre o assunto). 

Pontos Fortes  Proximidades de grandes emissores de turistas da região Sudeste; 

 Integração com outros destinos populares da região: Cidades 
Históricas ou Estrada Real; 

 Atratividade da gastronomia mineira; 

 Forte apelo do seu acervo Histórico-Cultural. 

Pontos Fracos  Mobilidade urbana (ruas congestionadas e transporte sobrecarregado) 
e segurança pública. 

Comparativo em 
relação à Campo 

Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, comparado a Belo 
Horizonte, se posiciona como uma alternativa no mercado de eventos de 

https://visitebrasilia.com.br/
http://www.belohorizonte.mg.gov.br/
http://www.soubh.com.br/
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Grande e Região 
Caminho dos Ipês 

pequeno e médio porte aportando maior facilidade de deslocamento e 
segurança pública ao visitante.  

Nota 1 – data base da pesquisa 15 de maio de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
  
Quadro 36 – Análise de Florianópolis como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês. 
Duração média Dois dias 

Distribuição Regularmente ofertado, porém não no formato de pacotes prontos para 
comercialização ou em pacotes junto a outros destinos próximos. 

Preço médio R$ 714,00 por pessoa (não inclui translado) sem passeios incluídos. 

Comunicação  Relevante disponibilidade de material informativo em agências; 

 Site de informações próprio para o turista (www.visitefloripa.com.br); 

 Plataformas de viagens (número de avaliações – 50.561 avaliações e 
31.353 fotos publicadas), mídias sociais e internet (encontrados 631.000 
resultados sobre o assunto). 

Pontos Fortes  Atratividade das praias e opções de passeio, lazer e entretenimento; 

 Integração com outros destinos populares da região: Beto Carrero World 
e Balneário Camboriú; 

 Demanda internacional (especialmente decorrente da Argentina). 

Pontos Fracos  Fragilidade ambiental da ilha; 

 Condições de tráfego na Via Expressa, trecho da BR-282 que liga a BR-
101 à Ilha de Santa Catarina; 

 Distância dos principais mercados emissores de turistas do Sudeste e 
Centro Oeste 

Comparativo em 
relação à Campo 
Grande e Região 
Caminho dos Ipês 

Os destinos de praia são mais demandados para eventos que conciliem 
feriados, finais de semana e outros períodos no verão que permitam 
estender o tempo de estadia do visitante. Comparado a este destino, 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês pode se posicionar para captar 
os eventos que não fazem parte do foco de mercado de Florianópolis, de 
visitantes decorrentes de regiões mais próximas à Campo Grande ou que 
priorizam uma melhor mobilidade urbana.  

Nota 1 – data base da pesquisa 15 de maio de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Quadro 37 – Análise de Recife como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
Duração média Cinco dias 

Distribuição Fortemente ofertado, especialmente em pacotes que incluem outros 
destinos nordestinos. 

Preço médio R$ 1.620,00 por pessoa (não inclui translado) sem passeios incluídos. 

Comunicação  Grande disponibilidade de material informativo em agências; 

 Plataformas de viagens (número de avaliações – 28.288 avaliações e 
23.597 fotos publicadas), mídias sociais e internet (encontrados 
597.000 resultados sobre o assunto). 

Pontos Fortes  Atratividade das praias, artesanato, carnaval e empreendimentos do 
segmento histórico-cultural; 

 Integração com outros destinos populares da região: Olinda, Porto de 
Galinhas, Ilha de Itamaracá. 

Pontos Fracos  Acesso aéreo; 

 Segurança Pública; 

 Mobilidade urbana. 

Comparativo em 
relação à Campo 
Grande e Região 
Caminho dos Ipês 

Comparado à Recife, destino de praia demandado para eventos que 
conciliem feriados, finais de semana e outros períodos que permitam 
estender o tempo de estadia do visitante, Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês pode ser diferenciar no mercado por meio da 
intensificação da sua captação em eventos de pequeno e médio porte, de 
menor duração e voltado a um público que priorize a distância entre 
mercado emissor e destino, tal como mobilidade urbana e segurança.  

Nota 1 – data base da pesquisa 15 de maio de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

http://www.visitefloripa.com.br/
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Quadro 38 – Análise de Salvador como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês. 
Duração média Cinco dias 

Distribuição Fortemente ofertado, especialmente em pacotes que incluem outros destinos 
nordestinos. 

Preço médio R$ 930,00 por pessoa (não inclui translado) sem passeios incluídos. 

Comunicação  Grande disponibilidade de material informativo em agências; 

 Site de informações próprio para o turista 
(www.visiteabahia.com.br/visite/salvador); 

 Plataformas de viagens (número de avaliações – 53.214 avaliações e 
35.609 fotos publicadas), mídias sociais e internet (encontrados 539.000 
resultados sobre o assunto). 

Pontos Fortes  Atratividade das praias, artesanato, carnaval e empreendimentos do 
segmento histórico-cultural; 

 Crescente atuação da associação Salvador Destination para captação de 
eventos. 

Pontos Fracos  Indisponibilidade do Centro de Convenções da Bahia; 

 Segurança Pública. 

Comparativo em 
relação à Campo 
Grande e Região 
Caminho dos Ipês 

Com a indisponibilidade do Centro de Convenções, Salvador passou de 3ª 
cidade no ranking do ICCA de eventos internacional para oitava posição no 
ranking publicado em 2016. Ainda assim, há outras estruturas de eventos 
sendo remanejadas para os eventos captados, o que ainda posiciona 
Salvador como um importante destino de eventos. Desta maneira, 
comparado a Salvador, tal como indicado em relação à Recife, Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês pode ser diferenciar no mercado por 
meio da intensificação da sua captação em eventos de pequeno e médio 
porte, de menor duração e voltado a um público que priorize a distância entre 
mercado emissor e destino.  

Nota 1 – data base da pesquisa 15 de maio de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Quadro 39 – Análise de Curitiba como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
Duração média Dois dias 

Distribuição Regularmente ofertado, porém não na forma de pacotes. 

Preço médio R$ 872,00 por pessoa (não inclui translado) sem passeios incluídos. 

Comunicação  Grande disponibilidade de material informativo em agências; 

 Site de informações próprio para o turista 
(http://www.turismo.curitiba.pr.gov.br); 

 Plataformas de viagens (número de avaliações – 50.335 avaliações 
42.068 fotos publicadas), mídias sociais e internet (encontrados 793.000 
resultados sobre o assunto). 

Pontos Fortes  Proximidade com São Paulo e outros grandes centros emissores de 
visitantes; 

 Atratividade do segmento histórico-cultural; 

 Qualidade de atendimento no aeroporto (Prêmio Aeroportos+Brasil 2017); 

 Segurança, limpeza pública e transporte. 

Pontos Fracos  Mobilidade urbana. 

Comparativo em 
relação à Campo 
Grande e Região 
Caminho dos Ipês 

Apesar de ser o importante destino nacional de negócios e eventos, Curitiba 
tem como objetivos principais eventos internacionais ou de grande porte, 
marcado-alvo que atualmente não faz parte do perfil de Campo Grande e 
Região Caminho dos Ipês. Neste sentido, a área turística pode se esforçar 
em eventos de menor porte e para tanto atuar de forma complementar. 

Nota 1 – data base da pesquisa 15 de maio de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
  

http://www.visiteabahia.com.br/visite/salvador
http://www.turismo.curitiba.pr.gov.br/
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Quadro 40 – Análise de Campinas como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês. 
Duração média Três dias 

Distribuição Regularmente ofertado, porém não na forma de pacotes. 

Preço médio R$ 546,00 por pessoa (não inclui passagem aérea) sem passeios 
incluídos. 

Comunicação  Pouca disponibilidade de material informativo em agências; 

 Site de informações próprio para o turista 
(http://visitecampinas.com.br/index.php/br/); 

 Plataformas de viagens (número de avaliações – 13.772 avaliações 
3.197 fotos publicadas), mídias sociais e internet (encontrados 742.000 
resultados sobre o assunto). 

Pontos Fortes  Proximidade com São Paulo e outros grandes centros emissores de 
visitantes; 

 Acesso aéreo - grande disponibilidade de voos do Aeroporto de 
Viracopos; 

 Expressivo polo industrial e de empresas de tecnologia. 

Pontos Fracos  Mobilidade urbana; 

 Segurança Pública. 

Comparativo em 
relação à Campo 
Grande e Região 
Caminho dos Ipês 

Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, comparado a Campinas, é 
uma alternativa no mercado de eventos de pequeno e médio porte voltado 
ao público que prioriza uma maior facilidade de deslocamento interno no 
destino e segurança pública.  

Nota 1 – data base da pesquisa 15 de maio de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Quadro 41 – Análise de Goiânia como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
Duração média Três dias 

Distribuição Regularmente ofertado, porém não na forma de pacotes. 

Preço médio R$ 936,00 (não inclui translado) por pessoa sem passeios incluídos. 

Comunicação  Pouca disponibilidade de material informativo em agências; 

 Plataformas de viagens (número de avaliações – 13.844 avaliações 
3.563 fotos publicadas), mídias sociais e internet (encontrados 
816.000 resultados sobre o assunto). 

Pontos Fortes  Proximidade com Brasília, importante emissor de visitantes; 

 Acesso aéreo - grande disponibilidade de voos do Aeroporto de 
Viracopos; 

 Expressivo polo industrial e de empresas de tecnologia. 

Pontos Fracos  Acesso aéreo; 

 Segurança Pública. 

Comparativo em relação 
à Campo Grande e 
Região Caminho dos Ipês 

Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, comparado a Goiânia atua 
no mesmo mercado-alvo de eventos de pequeno e médio porte. 
Contudo, a tradição de Campo Grande, resultante em premiações 
sucessivas Caio dentro do Centro-Oeste, a posiciona em vantagem 
competitiva.  

Nota 1 – data base da pesquisa 15 de maio de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
  

http://visitecampinas.com.br/index.php/br/
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Quadro 42 – Análise de Cuiabá como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
Duração média Três dias 

Distribuição Regularmente ofertado, muitas vezes de forma integrado com outros 
destinos do Estado. 

Preço médio R$ 875,00 (não inclui translado) por pessoa sem passeios incluídos. 

Comunicação  Pouca disponibilidade de material informativo em agências; 

 Site de informação próprio para turistas (www.visitecuiaba.tur.br); 

 Plataformas de viagens (número de avaliações – 7.566 avaliações 
2.246 fotos publicadas), mídias sociais e internet (encontrados 507.000 
resultados sobre o assunto). 

Pontos Fortes  Proximidade com destacados destinos locais: Chapada dos Guimarães, 
Pantanal e Nobres; 

 Acesso aéreo; 

 Opções de lazer. 

Pontos Fracos  Mobilidade urbana (trânsito). 

Comparativo em 
relação à Campo 
Grande e Região 
Caminho dos Ipês 

Comparado à Cuiabá, Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, possui 
muitas semelhanças climáticas e de destinos integrados (Pantanal, Bonito 
e Nobres). Porém, Cuiabá possui uma melhor estrutura de promoção do 
destino para negócios e eventos e opções de lazer, especialmente à noite, 
mais ampla que o destino. Assim, o principal diferencial de Campo Grande 
e Região Caminho dos Ipês, deve ser o destaque à fluidez e fácil 
deslocamento (mobilidade urbana), sobretudo junto ao público de negócios 
e eventos de pequeno e médio porte.  

Nota 1 – data base da pesquisa 25 de maio de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Quadro 43 – Análise de Maringá como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
Duração média Três dias 

Distribuição Pouco ofertado, porém não na forma de pacotes. 

Preço médio R$ 642,00 (não inclui translado) por pessoa sem passeios incluídos. 

Comunicação  Pouca disponibilidade de material informativo em agências; 

 Site de informações turísticas em vários idiomas 
(http://www.visitemaringa.com/);  

 Plataformas de viagens (número de avaliações – 4.800 avaliações 1.205 
fotos publicadas), mídias sociais e internet (encontrados 590.000 
resultados sobre o assunto). 

Pontos Fortes  Infraestrutura urbana; 

 Arborização; 

 Teatros. 

Pontos Fracos  Acesso aéreo. 

Comparativo em 
relação à Campo 
Grande e Região 
Caminho dos Ipês 

Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, comparado à Maringá atua no 
mesmo mercado-alvo de eventos de pequeno e médio porte, contudo as 
melhores condições de acesso aéreo, a segurança pública e localização 
mais centralizada no país e mais próxima de importantes mercados 
emissores no Centro-Oeste podem ser os diferenciais estratégicos do 
destino frente a este competidor. 

Nota 1 – data base da pesquisa 25 de maio de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
  

http://www.visitemaringa.com/
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Quadro 44 – Análise de Manaus como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
Duração média Quatro dias 

Distribuição Amplamente ofertado, na forma de pacotes e com alcance internacional. 

Preço médio R$ 1.448,00 (não inclui translado) por pessoa sem passeios incluídos. 

Comunicação  Grande disponibilidade de material informativo em agências; 

 Site com informações turísticas (http://www.visitamazonas.com.br/); 

 Plataformas de viagens (número de avaliações – 17.785 avaliações 
21.788 fotos publicadas), mídias sociais e internet (encontrados 
567.000 resultados sobre o assunto). 

Pontos Fortes  Ecoturismo; 

 Teatro Amazonas; 

 Zona Franca – polo de tecnologia. 

Pontos Fracos  Localização geográfica; 

 Infraestrutura e mobilidade urbana. 

Comparativo em 
relação à Campo 
Grande e Região 
Caminho dos Ipês 

Frente a Manaus e ao seu apelo ecoturístico, Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês encontra o seu nicho de atuação no público que busca 
destinos mais próximos para eventos de menor duração e possui mais 
necessidade de mobilidade urbana. 

Nota 1 – data base da pesquisa 25 de maio de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Quadro 45 – Análise de Belém como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
Duração média Quatro dias 

Distribuição Regularmente ofertado, incluindo pacotes. 

Preço médio R$ 1.413,00 (não inclui translado) por pessoa sem passeios incluídos. 

Comunicação  Regular disponibilidade de material informativo em agências; 

 Plataformas de viagens (número de avaliações – 12.100 avaliações 
13.410 fotos publicadas), mídias sociais e internet (encontrados 
756.000 resultados sobre o assunto). 

Pontos Fortes  Possibilidade de integração com a Ilha de Marajó; 

 Segmento Histórico-cultural; 

 Estrutura de eventos (Hangar). 

Pontos Fracos  Localização Geográfica; 

 Acesso aéreo; 

 Infraestrutura urbana. 

Comparativo em relação 
à Campo Grande e 
Região Caminho dos 
Ipês 

Comparado à Belém do Pará, Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês pode ser diferenciar no mercado por meio da intensificação da sua 
captação em eventos de pequeno e médio porte, de menor duração e 
voltado a um público que priorize a distância entre mercado emissor e 
destino. 

Nota 1 – data base da pesquisa 25 de maio de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
Quadro 46 – Análise dos principais países da América Latina de Negócios e Eventos acrescidos dos 
países vizinhos do Mato Grosso do Sul

62
 como destino competidor de Campo Grande e Região Caminho 

dos Ipês. 
Duração média Cinco dias 

Distribuição Muito forte, presente em todas as agências de turismo. Oferta expressiva 
de pacotes variados dentro do país, com exceção da Bolívia e Paraguai. 

Preço médio Passagens aéreas e hospedagem (R$ 1.390,00 – Paraguai, R$ 6.472,00 – 
México e R$ 3.257,00 – demais). 

Comunicação  Grande disponibilidade de material informativo em agências.  

 Sites próprios para o turistas  

 Plataformas de viagens (expressivo número médio de avaliações – 

                                                 
62

 Para a coleta de dados e análise foram consideradas as seguintes cidades/referência: Buenos Aires 

(Argentina), Cidade do México (México), Santiago (Chile), Bogotá (Colômbia), Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) e 
Assunção (Paraguai). 

http://www.visitamazonas.com.br/
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115.447 avaliações e 45.377 fotos publicadas por destino analisado), 
mídias sociais e internet (média de 325.600 resultados sobre o 
assunto). 

Pontos Fortes  Grandes destinos de negócios e eventos da América Latina; 

  Infraestrutura turística para eventos de grande porte; 

 Grande atratividade de outros segmentos turísticos como Bariloche na 
Argentina, vinícolas argentinas e chilenas, Cancum (México), Cartagena 
(Colômbia) entre outros; 

 Fácil acesso aéreo (disponibilidade de voos). 

Pontos Fracos  Distância geográfica dos principais mercados emissores brasileiros; 

 Oscilação cambial; 

 Segurança; 

 Mobilidade urbana - dificuldade de deslocamento (congestionamentos, 
trânsito difícil). 

Comparativo em 
relação à Campo 
Grande e Região 
Caminho dos Ipês 

Apesar de serem destacados destinos de negócios e eventos da América 
Latina e de serem mais bem estruturados para eventos, é possível que o 
posicionamento competitivo destes destinos, voltados a eventos de grande 
porte, eventos internacionais e outros com um alcance que atualmente 
não faz parte do mercado-alvo de Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês, configure para Campo Grande e Região Caminho dos Ipês a 
oportunidade de atuar de forma complementar a estes destinos, buscando 
eventos de menor porte e mais compatíveis com a aptidão atual da 
infraestrutura de Campo Grande. 

Nota 1 – data base da pesquisa 26 de junho de 2017. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
 
 

6. ANÁLISE SWOT 

Consolidando todas as informações presente na análise e diagnóstico da situação atual e do 
mercado potencial foi empregada a matriz SWOT, ferramenta construída há 60 anos e ainda 
atual para a gestão estratégica. Em inglês, SWOT é a sigla para “strengths, weakness, 
opportunities and threats”, o que seria em português “forças, fraquezas, oportunidades e 
ameaças”. 
 
No dia 18 de maio de 2017, de forma participativa, com o trade, foram identificados e 
priorizados os fatores que compõem estes quatro itens, gerando um panorama geral, interno 
e externo do turismo de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 
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Quadro 47 – Matriz SWOT de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. 

 
POSITIVO NEGATIVO 

IN
T

E
R

N
O

 

 Natureza preservada, Beleza Natural e 
Biodiversidade  

Localização geográfica 

Segurança Pública 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana 

Gastronomia 

Diversidade Cultural 

Iniciativa de Fortalecimento Institucional 

Presença de grandes instituições (Sistema S) 

Acesso a produtos e serviços de qualidade 

Proatividade do destino para captação de 
eventos 

Qualidade de Vida 

Menor disparidade social 

Hospitalidade e Qualidade de Atendimento 

Possibilidade de Integração com outros 
destinos do Mato Grosso do Sul 

Proximidade com grandes emissores de 
turistas 

Parcerias em construção entre associações do 
trade 

Observatório da Cultura e Turismo de Campo 
Grande em construção 

Sinalização Turística e Local. 

Falta de informação para o turista 

Fragilidade Institucional 

Baixa disponibilização de recursos para a 
pasta de turismo nas prefeituras 

Informalidade e desestruturação da oferta 

Canais de comercialização pouco 
desenvolvidos 

Falta mão de obra especializada 

Menor oferta voos 

Baixo do uso de internet, aplicativos e outras 
mídias.  

Baixa valorização do destino pela 
comunidade local 

Condições do asfalto e vias de acesso 

Baixa disponibilidade de pontos de 
atendimento ao turista 

Horário comercial restrito, inclusive 
restaurantes 

E
X

T
E

R
N

O
 

Tendência de busca pelo bem estar, 
longevidade, saúde e qualidade de vida. 

Alta do dólar  

Retomada dos empregos no Estado do Mato 
Grosso do Sul 

Aumento das visitações de bolivianos e 
paraguaios no país 

Crescimento do bleisure (lazer aliado à viagem 
de negócios) 

Aumento do interesse pelo ecoturismo e 
turismo de aventura 

Retomada do crescimento do turismo de 
negócios  

Desenvolvimento do turismo em Unidades de 
Conservação 

Destaque mundial ao turismo sustentável 

Potencial retomada do crescimento econômico 

Crescente temor mundial por segurança 

Instabilidade política nacional  

Retração econômica 

Insegurança e ameaça de desemprego 

Redução de incentivos, linhas de 
financiamento e recursos financeiros. 

Instabilidade do dólar 

Evolução e aprimoramento de destinos 
semelhantes 

Degradação ambiental 

Perda de identidade cultural 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
A seguir está o detalhamento das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de Campo 
Grande e Região Caminho dos Ipês identificados. Observa-se que a ordem da apresentação 
de cada fator lista reflete o seu grau de importância para o trade. 
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Quadro 48 – Detalhamentos dos fatores que compõem a matriz SWOT de Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês. 

(S) PONTOS FORTES 

Principais Forças Descrição 

Natureza preservada, Beleza 
Natural e Biodiversidade. 

Presença de aves em área urbana, cidades arborizadas, áreas 
preservadas. 

Localização geográfica 
Região centralizada no Estado e no País - aproximadamente 1 
hora de viagem aérea dos principais mercados 

Segurança Pública Terceira capital mais segura do País 

Infraestrutura e Mobilidade 
Urbana 

Vias largas e amplas. Poucos congestionamentos. Pouco tempo 
de deslocamento interno. Presença do maior aeroporto do Estado 
no destino. 

Gastronomia Comidas tradicionais e crescimento da alta gastronomia na capital 

Diversidade Cultural 
Diferenciação fruto da colonização da região e herança que se 
reflete na culinária e manifestações culturais 

Iniciativa de Fortalecimento 
Institucional 

Reestruturação das Instituições de Governança: COMTURs e 
outros 

Presença de grandes 
instituições (Sistema S) 

Na capital estão sediadas as principais organizações setoriais do 
Estado: associações, sindicatos etc. 

Acesso a produtos e serviços de 
qualidade 

Presença de atrativos e empresas de turismo de referência 
nacional e estadual 

Proatividade do destino para 
captação de eventos 

Retomada das iniciativas para a captação de eventos 

Qualidade de Vida Campo Grande é o sexto melhor Ibeu calculado pela UFRJ 

Menor disparidade social 
Ausência de favelas e morros. Menor grau de desemprego no 
Estado comparado ao restante do país 

Hospitalidade e Qualidade de 
Atendimento 

Elevada taxa de boa impressão dos turistas em pesquisa de 
demanda atual 

Possibilidade de Integração com 
outros destinos do Mato Grosso 
do Sul 

Possibilidade de comercialização integrada com Bonito, Pantanal, 
Ponta Porã e Costa Rica. 

Proximidade com grandes 
emissores de turistas 

Nacionais (SP) e Internacionais (fronteira com Paraguai e Bolívia) 

Parcerias em construção entre 
associações do trade 

Iniciativa de aproximação e atuação conjunta da ABAV, ABIH e 
ABRASEL. 

Observatório da Cultura e 
Turismo de Campo Grande em 
construção 

Início da construção de uma base de dados do mercado turístico e 
cultural da capital 

(W) PONTOS FRACOS 

Principais Fraquezas Descrição 

Sinalização turística e local 
Insuficiência de placas de orientação para a localização dos 
atrativos.  Problemas com a sinalização turística. 

Falta de informação para o 
turista 

Indisponibilidade de site, materiais gráficos ou portais informativos 
quanto ao destino, atrativos e empresas. 

Fragilidade Institucional 
Descontinuidade de projetos e ações públicas (Ex.: Festas 
oficiais). 

Baixa disponibilidade de 
recursos para a pasta de turismo 
nas prefeituras 

Pasta acumulada com várias outras em uma mesma secretaria, 
com pouco recursos ou planejamento. 



228 Situação Atual e Mercado Potencial 

Plano de Marketing de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 

 

 

Baixo do uso de internet, 
aplicativos e outras mídias. 

Ausência do uso ou uso insuficiente de sites, plataformas e 
aplicativos de viagens, redes sociais e outras mídias pelos 
atrativos e empresas de turismo. 

Canais de comercialização 
pouco desenvolvidos 

Restrito à venda direta nos atrativos. Ausência de relacionamento 
e processos com agências de viagens 

Empreendimentos de eventos 
desatualizados 

Espaços de eventos com estrutura inadequada, problemas 
técnicos e precisando de reformas e modernização. 

Inexistência de entidade própria 
para a captação de eventos 

Ausência do C&VB e iniciativas isoladas para a captação de 
eventos, sem ter à disposição materiais e outros recursos 
necessários para tanto. 

Informalidade e desestruturação 
da oferta 

Gestão pouco profissional. Atrativos não é a principal fonte de 
recurso do proprietário. 

Ausência de estruturas para 
exposições e eventos de grande 
porte 

Baixa oferta de espaços de eventos para mais de 10 mil pessoas 
inviabilizando a realização dos mesmos. Fechamento do Albano 
Franco. 

Falta mão de obra especializada 
Alta rotatividade de funcionários. Desinteresse em capacitações. 
Dificuldade de transmitir adequadamente informações ao visitante. 

Menor oferta voos 
Menor disponibilidade de voos diretos e destino. Frequência e 
horários de voos inadequados. Tempos longos para conexões em 
outros aeroportos (descompasso). 

Condições do asfalto e vias de 
acesso 

Presença de buracos nas principais avenidas de Campo Grande e 
estradas vicinais ou privadas com má manutenção 

Baixa valorização do destino 
pela comunidade local 

Munícipes desconhecem ou desinteressados nos passeios 
disponíveis 

Horário comercial restrito, 
inclusive restaurantes. 

Limitação de locais de alimentação e atendimento ao visitante fora 
do horário comercial 

Baixa disponibilidade de pontos 
de atendimento ao turista 

Grande número de CATs inativos na capital e ausência de pontos 
de atendimento no entorno 

(O) OPORTUNIDADES 

Principais Oportunidades Descrição 

Tendência de busca pelo bem 
estar, longevidade, saúde e 
qualidade de vida. 

Possibilidade de ampliação da demanda por atividades de 
aventura 

Alta do dólar  Incentivo ao turismo doméstico e atração de estrangeiros 

Retomada dos empregos no 
Estado do Mato Grosso do Sul 

Único Estado brasileiro que encerrou 2016 com um saldo positivo 
de empregos 

Aumento das visitações de 
bolivianos e paraguaios no país 

Sinergia com a proximidade do destino destes mercados  

Crescimento do bleisure (lazer 
aliado à viagem de negócios) 

Oportunidade de agregar por meio dos outros segmentos 
turísticos do destino um período maior de permanência ou gasto 
do visitante de negócios. Sinergia com os segmentos de aventura 
e histórico-cultural 

Aumento do interesse pelo 
ecoturismo e turismo de 
aventura 

Possibilidade de ampliação da participação do destino neste 
mercado 

Retomada do crescimento do 
turismo de negócios  

Oportunidades de alcançar novos mercado com o produto 
principal do destino  

Desenvolvimento do turismo em 
Unidades de Conservação 

Sinergia com as RPPNs, Parques e outras UCs presentes no 
destino e propícias ao ecoturismo. 
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Destaque mundial ao turismo 
sustentável 

Possível valorização dos empreendimentos sustentáveis e áreas 
naturais conservadas 

Potencial retomada do 
crescimento econômico 

Incremento na demanda turística 

Crescente temor mundial por 
segurança 

Priorização por destinos mais seguros como Campo Grande, 3a 
capital mais segura do país. 

(T) AMEAÇAS 

Principais Ameaças Descrição 

Instabilidade política nacional Desestímulo ao turismo - demanda nacional e internacional 

Retração econômica Redução da intenção de viajar 

Insegurança e ameaça de 
desemprego 

Turista deixa de viajar e guarda dinheiro para o futuro incerto 

Redução de incentivos, linhas 
de financiamento e recursos 
financeiros. 

Impacto sobre o crescimento da oferta, reformas, melhorias ou 
mesmo manutenção dos atrativos e empresas de turismo 
existentes. 

Instabilidade do dólar Desestímulo ao turismo doméstico 

Evolução e aprimoramento de 
destinos semelhantes 

Aumento da competitividade dos concorrentes e sua participação 
no mercado 

Degradação ambiental 
Ameaça a um dos principais pontos fortes do destino: 
biodiversidade, arborização urbana e belezas naturais. 

Perda de identidade cultural 
Consequência da globalização. Pode impactar a demanda 
gastronômica e histórico-cultural do destino. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
A partir da SWOT apresentada, o posicionamento estratégico mais adequado ao destino 
turístico, certamente é pela diferenciação por meio de suas particularidades (segurança, 
qualidade de vida, infraestrutura e mobilidade urbana, tal como a gastronomia, diversidade 
cultural e beleza natural) alinhadas aos segmentos turísticos complementares, capazes de 
alavancar a proposta de valor do destino. Assim, deve-se sempre alinhar a construção de 
objetivos e estratégias com foco em Posicionar Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês em um patamar de competitividade mais elevado no mercado turístico, tendo 
como prioridades uma visão integrada da região, focada na diversidade e 
complementariedade da oferta, estreitando o relacionamento do destino com a demanda e 
valorizando a infraestrutura, cultura, população e conservação ambiental do destino. 
 
Logo, o cruzamento dos fatores apontados na SWOT permitiu a análise das prováveis 
influências e impactos que fortaleceriam ou prejudicariam a efetividade e competividade do 
destino, orientando a construção das estratégias do plano de marketing. 
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II. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 
 
O objetivo principal do presente estudo é a elaboração de um Plano de Marketing 
Estratégico e Operacional com vigência de no mínimo cinco anos para Campo Grande e 
Região Caminho dos Ipês. 
 
Considerando a ausência de uma série de dados de demanda (volume de visitações, 
sazonalidade, mercados emissores, gasto e outros indicadores turísticos estratégicos) para 
uma análise do comportamento histórico e projeções futuras, definiu-se empregar os dados 
atuais estimados ou obtidos por meio de entrevistas e pesquisa de demanda aplicando-se, 
sobre eles, uma taxa conservadora de crescimento. 
 
Partindo do pressuposto que a implantação de um Plano de Marketing deve ser suficiente 
para induzir a um crescimento maior do turismo no destino comparado ao restante do país, 
adotou-se que Campo Grande e Região Caminho dos Ipês crescerá, nos próximos cinco 
anos, a uma taxa 10% superior que a média nacional. 
 
Referente à média nacional considerou-se:  

 A projeção de crescimento, em 2017, de 10% do turismo nacional da ABAV e 5% de 
crescimento do turismo nacional segundo a Abracorp (Alvarenga, 2017); 

  O crescimento de -1,9% entre 2014 e 2015 do Brasil, segundo a OMT (2016), 
acompanhado do turismo mundial de 4,6%, enquanto a cresceu América do Sul, 6% 
no mesmo período; 

  A retomada do crescimento econômico brasileiro. 
 

Assim, empregando a estimativa mais conservadora de crescimento do turismo nacional 
para 2017 (5% a.a.), a qual se mostra alinhada com a taxa de crescimento mundial e da 
América do Sul, e o adicional de 10% conferido pelo aporte de competitividade esperado 
com a implantação do Plano de Marketing, tem-se uma taxa de crescimento médio anual 
para os próximos cinco anos de 5,5% a.a. para Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 
e, por consequência, os seguintes objetivos: 
 
Quadro 49 – Objetivos de marketing para os próximos cinco anos (2018 a 2022) para Campo Grande e 
Região Caminho dos Ipês. 

Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Volume de demanda - visitações por ano
(1) 

451.684 476.527 502.736 530.386 559.557 590.333 

Volume de demanda 
por mercado emissor 
- em visitações por 
ano

(2) 

Fora do MS (79%) 356.830 376.456 397.161 419.005 442.050 466.363 

Outros Países (3%) 13.551 14.296 15.082 15.912 16.787 17.710 

SP (26%) 117.438 123.897 130.711 137.900 145.485 153.487 

PR (14%) 63.236 66.714 70.383 74.254 78.338 82.647 

Gasto médio - em R$ por dia 
(3) 

208,00 227,76 249,40 273,09 299,03 327,44 

Nota 1 – Visitações estimadas conforme apresentado no início da análise da demanda atual; 
Nota 2 – Valores obtidos por meio da pesquisa de demanda atual. A título de cálculo, foi mantida a proporção de 
participação de cada mercado emissor na demanda. 
Nota 3 – Valor médio de R$ 208,00 por dia obtido por meio da pesquisa de demanda. Nos objetivos de gasto 
médio foi também acrescida a atualização monetária do valor a uma taxa média estimada de 4% a.a. com base 
nas projeções do IPCA para 2017 e 2018 (3,9% e 4,5%, respectivamente). 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Para atingir a estes objetivos, o presente plano é composto por quatro grandes estratégias 
de:  

 Estender o alcance e a competitividade do destino; 

 Dinamizar a participação do destino no mercado de negócios e eventos; 
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 Reestruturar mercadologicamente a oferta complementar do destino; 

 Consolidar e ampliar a inserção de mercado do segmento de ecoturismo e turismo 
de aventura. 
 

Estas quatro macro estratégias voltam-se a dar início a um processo cíclico de 
autodesenvolvimento (hábito de busca rotineira pela potencialização da competitividade do 
destino e pelo incremento em seu market-share) por meio do domínio e do emprego de 
tecnologias de marketing turístico de vanguarda, criação de cadeia de confiança e 
protagonismo institucional, minimizando o risco pendular de desestruturação da oferta pela 
falta de demanda e vice-versa, evitando um perigoso retrocesso de posicionamento do 
destino no mercado turístico. 
 
Sendo o segmento de negócios e eventos o core business63 de Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês, três das quatro estratégias desenvolvidas podem ser notadamente 
apontadas como estratégias de produto, de comercialização e competitiva, visto que estão 
diretamente focadas em ampliar a sua participação no mercado, permitir o seu acesso a 
mercados diferenciados e agregar valor ao produto, através da oferta complementar, 
posicionando o destino de forma diferenciada e complementar, a partir de análises dos seus 
principais competidores (São Paulo - SP, Rio de Janeiro - RJ, Porto Alegre - RS, Brasília - 
DF, Belo Horizonte - MG, Florianópolis - SC, Recife - PE, Salvador - BA, Curitiba - PR, 
Campinas - SP, Goiânia - GO, Cuiabá - MT, Maringá - PR, Manaus - AM e Belém – PA). 
 
Entende-se como vantagem frente a Campo Grande e Região Caminho dos Ipês as 
melhores estruturas de eventos de grande porte, promoção e divulgação dos principais 
concorrentes (descritos anteriormente na análise de competidores) resultando em um 
número superior de publicações e avaliações em plataformas de viagens e de resultados em 
pesquisas via internet. 
 
Assim, o desdobramento das estratégias de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 
favorece, no mercado de negócios e eventos, o seu potencial competitivo a fim de enfrentar 
as inovações e mudanças dos destinos concorrentes (principais competidores), indicando 
claramente as suas competências (segurança, infraestrutura, mobilidade urbana, 
gastronomia e segmentos turísticos complementares, dentre outros) apreciadas pela 
demanda atual e potencial, e que os concorrentes não conseguem ou apenas com muita 
dificuldade suprem.  
 
Sobretudo, se considerado o nicho de mercado de pequenos e médios eventos (no máximo 
cinco mil pessoas) tendo como emissores principais o interior do Estado do Mato Grosso do 
Sul, Estados vizinhos (destacando-se São Paulo e Paraná) e grandes emissores 
internacionais de visitantes para o Brasil (Paraguai e Bolívia). 
 
Neste sentido é essencial a inserção de ações de interatividade e marketing digital para o 
destino aproximando-o do visitante potencial e estreitando o relacionamento com turista 
atual. Para tanto, a estratégia de extensão do alcance e a competitividade do destino tem 
parte do seu enfoque em implantar plataformas online de interação com o turista por meio 
da criação de um novo website (compatível com o banco de dados gerenciais estratégicos e 
de monitoramento do destino) e um portfólio diferenciado de materiais e ferramentas online 
do destino e de seus segmentos turísticos (como aplicativos, códigos facilmente 
identificáveis por telefones celulares para conversão em texto interativo, estímulo ao 
emprego de redes sociais, plataformas de viagens e outras ferramentas pelo empresariado 
local), voltado a diferentes públicos e mercados-alvo. 
 

                                                 
63

 Core business – termo em inglês que significa o núcleo do negócio e que no planejamento aponta o ponto 

forte e estratégico da atuação de uma determinada corporação. Neste caso é a aptidão de mercado do destino 
turístico. 
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Ainda considerando as particularidades dos diferentes produtos e seus respectivos 
mercados, a renovação especialmente da oferta dos segmentos histórico-cultural e de 
turismo rural do destino, é uma estratégia chave para a recuperação do valor e da 
performance de mercado destes produtos. E, por conseguinte, mudando substancialmente o 
desempenho de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês no setor do turismo, tirando-o 
de uma provável rota de declínio para colocá-lo, novamente, em crescimento. 
 
Por fim, a estratégia de estender o alcance e a competitividade do destino, impulsionando a 
sua comercialização, cria a ambiência necessária para que o destino Campo Grande e 
Região Caminho dos Ipês evolua de uma postura off-line no mercado para online, 
otimizando o uso da internet.  
 
A implantação desta estratégia favorece a transformação de Campo Grande e Região 
Caminho dos Ipês em um destino turístico inteligente, o que é extremamente compatível 
com o perfil da capital, Campo Grande, pela sua reconhecida qualidade de vida e presença 
de grandes instituições capazes de apoiar este processo (Sistema S e Instituições de 
Ensino), gerando, por consequência, qualidade de vida para o turista, para o destino e seus 
munícipes, tal como transbordamentos positivos para outros destinos turísticos do Mato 
Grosso do Sul. 
 
A seguir, está o detalhamento das quatro estratégias e sua correlação com a análise SWOT 
e diagnóstico realizados. 
 
Quadro 50 – Detalhamento da Estratégia 1. 

ESTRATÉGIA Estender o alcance e a competitividade do destino 

A estratégia é baseada na inserção do produto atual do destino em mercado novo e emprega a 
inovação e o fortalecimento institucional (cooperação público-privada), constituição de modelos 
dinâmicos de instâncias governamentais para o marketing de destino, ações de promoção, 
divulgação e comercialização como instrumentos de inserção do destino em novos mercados, além 
do endomarketing e da construção de ambientes de negócios propícios a parcerias e à ampliação da 
competitividade das empresas inseridas no ramo. 
Para as ações de promoção, divulgação e comercialização, é necessária a construção e gestão de 
marca, criação de um novo website (compatível com o banco de dados gerenciais estratégicos e de 
monitoramento do destino - a ser criado também) e um portfólio diferenciado de materiais e 
ferramentas (online e off-line), do destino e dos segmentos, voltado a diferentes públicos e mercados-
alvo. 
Além de ampliar o seu alcance no mercado atual, a estratégia busca dotar as empresas do setor de 
maior eficiência e do preparo de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês para tornar-se um 
destino turístico inteligente (por meio da incorporação de Tecnologia da Informação e 
desenvolvimento sustentável). 

Segmentos Todos 

SWOT 

FORÇAS 

 Localização geográfica; 

 Tendência de busca pelo bem estar, longevidade, saúde e qualidade de vida 
Gastronomia e Diversidade cultural; 

 Proximidade com grandes emissores de turistas; 

 Acesso a produtos e serviços de qualidade; 

 Iniciativa de Fortalecimento Institucional, Presença de grandes instituições 
(Sistema S) e Parcerias em construção entre associações do trade; 

 Hospitalidade e Qualidade de atendimento. 

OPORTUNIDADES 

 Alta do dólar e Aumento das visitações de bolivianos e paraguaios no país; 

 Retomada dos empregos no Estado do Mato Grosso do Sul; 

 Retomada do crescimento do turismo de negócios e eventos; 

 Destaque mundial ao turismo sustentável; 

 Potencial retomada do crescimento econômico; 

 Crescente temor mundial por segurança. 

FRAQUEZAS 
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 Falta de informação para o turista, Baixo do uso de internet, aplicativos e outras 
mídias e Baixa disponibilidade de pontos de atendimento ao turista; 

 Baixa valorização do destino pela comunidade local; 

 Fragilidade Institucional e Baixa disponibilidade de recursos para a pasta de 
turismo nas prefeituras; 

 Canais de comercialização pouco desenvolvidos; 

 Empreendimentos de eventos desatualizados e Informalidade e desestruturação 
da oferta. 

AMEAÇAS 

 Instabilidade política nacional, Retração econômica, Insegurança e ameaça de 
desemprego e Instabilidade do dólar; 

 Evolução e aprimoramento de destinos semelhantes; 

 Redução de incentivos, linhas de financiamento e recursos financeiros. 

Destaques do 
Diagnóstico 
da situação 
atual e 
potencial 

 Trade em processo de reestruturação e ampliação da sua capacidade 
institucional para representar o setor; 

 A capital concentra grande número de instituições que podem auxiliar no 
contínuo planejamento, execução e monitoramento da inserção em mercados 
internacionais (SEBRAE, CETUR/Fecomércio, etc.); 

 Não há ações efetivas de marketing de destino realizadas atualmente; 

 Maior parte das agências pesquisadas, na demanda potencial, tem interesse em 
comercialização o destino, ampliando o seu portfólio de produtos; 

 As agências pesquisas apontam a falta de informações e parceiras como os 
maiores limitantes para a promoção e comercialização do destino. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017 
 
Quadro 51 – Detalhamento da Estratégia 2. 

ESTRATÉGIA Dinamizar a participação do destino no mercado de negócios e eventos 

A estratégia emprega produto atual e mercado atual e tem por princípio, agregar valor ao produto 
turístico principal de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês: negócios e eventos. 
O conteúdo desta estratégia envolve o fortalecimento e modernização das instâncias vinculadas à 
captação de eventos, o estreitamento das relações do trade com outros agentes do segmento no 
processo de captação de eventos, o desenvolvimento de parcerias e alianças estratégicas, o fomento 
à competitividade dos empreendimentos atuantes no segmento turístico e agregar a gastronomia e 
conceitos de sustentabilidade, hospitalidade e qualidade de atendimento como diferenciais nestes 
empreendimentos turísticos. 
Por fim, a estratégia visa fortalecer a captação de eventos de pequeno e médio porte (até cinco mil 
pessoas), coordenar competitivamente o calendário de eventos e promover produtos em ascensão 
como shows e eventos musicais diferenciados e de grande porte. 

Segmentos Negócios e Eventos 

SWOT 

FORÇAS 

 Localização geográfica; 

 Segurança Pública, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Qualidade de vida, 
Menor disparidade social e Hospitalidade e Qualidade de atendimento; 

 Gastronomia e Diversidade cultural; 

 Proximidade com grandes emissores de turistas; 

 Acesso a produtos e serviços de qualidade; 

 Proatividade do destino para captação de eventos; 

 Iniciativa de Fortalecimento Institucional, Presença de grandes instituições 
(Sistema S) e Parcerias em construção entre associações do trade; 

 Observatório da Cultura e Turismo de Campo Grande em construção. 

OPORTUNIDADES 

 Alta do dólar e Aumento das visitações de bolivianos e paraguaios no país; 

 Retomada dos empregos no Estado do Mato Grosso do Sul; 

 Crescimento do bleisure; 

 Retomada do crescimento do turismo de negócios e eventos; 

 Destaque mundial ao turismo sustentável; 

 Potencial retomada do crescimento econômico; 

 Crescente temor mundial por segurança. 

FRAQUEZAS 
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 Fragilidade Institucional e Baixa disponibilidade de recursos para a pasta de 
turismo nas prefeituras; 

 Empreendimentos de eventos desatualizados; 

 Inexistência de entidade própria para a captação de eventos; 

 Ausência de estruturas para exposições e eventos de grande porte; 

 Falta mão de obra especializada e Baixa valorização do destino pela 
comunidade local. 

AMEAÇAS 

 Instabilidade política nacional, Retração econômica, Insegurança e ameaça de 
desemprego e Instabilidade do dólar; 

 Redução de incentivos, linhas de financiamento e recursos financeiros; 

 Evolução e aprimoramento de destinos semelhantes. 

Destaques do 
Diagnóstico 
da situação 
atual e 
potencial 

 Aptidão da oferta da estrutura de eventos e da rede hoteleira para eventos de 
pequeno e médio porte; 

 As estruturas de eventos de grande porte limita a oferta atual; 

 Atração de 15 mil pessoas em etapa nacionais de campeonatos de 
motovelocidade; 

 Tendência de consumo de ingressos de maior valor em shows na capital; 

 Presença de caravanas paraguaias em shows singulares realizados na capital; 

 Restruturação das principais instituições da capital: COMTUR e SECTUR; 

 Reativação em andamento do C&VB e iniciativas de captação de eventos 
(pareceria entre ABAV e ABIH) e da SECTUR; 

 Perfil destacado da demanda de shows e eventos de grande porte – preferência 
pelos ingressos/entradas de maior valor; 

 Grande participação (56%) da demanda atual vem a trabalho, negócios ou 
eventos; 

 Quatro dos cinco empreendimentos mais visitados pela demanda atual são 
relacionados com a gastronomia; 

 Relevância das mídias sociais e segurança para a demanda potencial; 

 Viagens coorporativas foram as mais atingidas pela crise econômica em 2016; 

 Segurança pública e mobilidade urbana são os principais pontos fracos dos 
competidores analisados. 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Quadro 52 – Detalhamento da Estratégia 3. 

ESTRATÉGIA Reestruturar mercadologicamente a oferta complementar do destino 

Esta é uma estratégia que busca a inserção de novos produtos no mercado atual, melhor 
aproveitando a presença do visitante do destino, promovendo um incremento em seu gasto médio 
e tempo de permanência, empregando para tanto, os segmentos turísticos complementares do 
destino. 
O conteúdo desta estratégia envolve a qualificação de atrativos e prestadores de serviços turísticos, 
profissionalização e atualização dos passeios e atividades oferecidas para torna-las alinhadas com as 
oportunidades de mercado e competitivas. A estratégia contempla também a formação de arranjos 
empresariais e adequação da sinalização do destino, principal limitante da infraestrutura do destino. 

Segmentos Histórico-Cultural, Turismo rural e Ecoturismo e Turismo de Aventura  

SWOT FORÇAS 

 Localização geográfica; 

 Tendência de busca pelo bem estar, longevidade, saúde e qualidade de vida 
Gastronomia e Diversidade cultural; 

 Proximidade com grandes emissores de turistas; 

 Acesso a produtos e serviços de qualidade; 

 Iniciativa de Fortalecimento Institucional, Presença de grandes instituições 
(Sistema S) e Parcerias em construção entre associações do trade; 

 Hospitalidade e Qualidade de atendimento; 

 Observatório da Cultura e Turismo de Campo Grande em construção. 

OPORTUNIDADES 

 Alta do dólar e Aumento das visitações de bolivianos e paraguaios no país; 

 Retomada dos empregos no Estado do Mato Grosso do Sul; 
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 Crescimento do bleisure; 

 Retomada do crescimento do turismo de negócios e eventos; 

 Destaque mundial ao turismo sustentável; 

 Potencial retomada do crescimento econômico; 

 Crescente temor mundial por segurança. 

FRAQUEZAS 

 Sinalização turística e local; 

 Informalidade e desestruturação da oferta; 

 Falta de informação para o turista e Baixa disponibilidade de pontos de 
atendimento ao turista; 

 Fragilidade Institucional e Baixa disponibilidade de recursos para a pasta de 
turismo nas prefeituras. 

AMEAÇAS 

 Instabilidade política nacional, Retração econômica, Insegurança e ameaça de 
desemprego e Instabilidade do dólar; 

 Redução de incentivos, linhas de financiamento e recursos financeiros; 

 Degradação Ambiental; 

 Perda de identidade cultural. 

Destaques do 
Diagnóstico 
da situação 
atual e 
potencial 

 A insuficiência de sinalização de orientação e a turística são um dos principais 
fatores limitantes apontados na análise da oferta e indicados pelo visitante na 
pesquisa de demanda atual; 

 Da oferta do destino, os museus (relevantes atrativos histórico-culturais) se 
destacam como atrativos com alta hierarquia; 

 Existente demanda internacional pelos museus da capital; 

 Ecoturismo e turismo de aventura é o segmento com maior crescimento no 
destino; 

 Demanda de aventura com elevada fidelidade e índice de recomendação; 

 Inserção dos atrativos histórico-cultural e de aventura no mercado internacional; 

 Informalidade e alcance regional do agroturismo; 

 Perfil das empresas de destaque e tendência do agroturismo de reformas, 
melhorias e incorporação de atividades de aventura e gastronomia em seus 
negócios; 

 Segmento de alimentação responde por 76% das empresas de serviços 
turísticos. Crescimento acima da média do setor 8% a.a., enquanto o setor 
cresceu 7% a.a. entre 2011 e 2015; 

 Evolução da gastronomia nos últimos cinco anos: atração de restaurantes de 
renome, desenvolvimento de corredores gastronômicos, crescimento da alta 
gastronomia e continuidade dos tradicionais empreendimentos de alimentação e 
paradas; 

 Notório desconhecimento da demanda atual e potencial quanto às opções de 
passeios presentes no destino; 

 Preferência em segundo lugar do segmento cultural para a demanda potencial 
(TripBarometer). 

Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 
Quadro 53 – Detalhamento da Estratégia 4. 

ESTRATÉGIA Consolidar e ampliar a inserção de mercado do segmento de ecoturismo e 
turismo de aventura 

Esta é uma estratégia de novo produto em novo mercado com o intuito de promover o 
desenvolvimento e crescimento do destino no mercado estadual, nacional e internacional. 
Com a sua implantação, espera-se atrair um novo perfil de visitante e ampliar as oportunidades de 
mercado por meio da oferta de educação ambiental e de observação de pássaros (especialmente em 
parques urbanos), ampliação de eventos de aventura exclusivos do destino e sem concorrência direta 
com os demais destinos de ecoturismo do Estado (paramotor, corridas, etc.). 
O conteúdo desta ação contempla a (re)modelagem de negócios, fortalecimento da associação e sua 
inserção no trade, integração do destino com Bonito e Pantanal e criação de base de dados de 
mercado e monitoramento ambiental da oferta. 

Segmentos Ecoturismo e turismo de aventura 

SWOT FORÇAS 
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 Natureza preservada, Beleza Natural e Biodiversidade; 

 Localização geográfica; 

 Possibilidade de Integração com outros destinos do Mato Grosso do Sul; 

 Proximidade com grandes emissores de turistas; 

 Iniciativa de Fortalecimento Institucional; 

 Presença de grandes instituições (Sistema S); 

 Acesso a produtos e serviços de qualidade; 

 Observatório da Cultura e Turismo de Campo Grande em construção. 

OPORTUNIDADES 

 Tendência de busca pelo bem estar, longevidade, saúde e qualidade de vida; 

 Alta do dólar e Aumento das visitações de bolivianos e paraguaios no país; 

 Aumento do interesse pelo ecoturismo e turismo de aventura e Desenvolvimento 
do turismo em Unidades de Conservação; 

 Destaque mundial ao turismo sustentável; 

 Potencial retomada do crescimento econômico; 

 Retomada dos empregos no Estado do Mato Grosso do Sul. 

FRAQUEZAS 

 Informalidade e desestruturação da oferta; 

 Fragilidade Institucional e Baixa disponibilidade de recursos para a pasta de 
turismo nas prefeituras. 

AMEAÇAS 

 Instabilidade política nacional, Retração econômica, Insegurança e ameaça de 
desemprego e Instabilidade do dólar; 

 Degradação ambiental. 

Destaques do 
Diagnóstico 
da situação 
atual e 
potencial 

 Crescimento destacado do segmento de ecoturismo e turismo de aventura 
dentre os demais do destino; 

 Apoio de ONGs ao turismo sustentável em RPPN em Corguinho; 

 Avanço e estruturação do birdwatching, especialmente em parques em áreas 
urbanas – UCs; 

 Atrativos existentes: Cachoeira da Região do Inferninho, Cachoeira do Rio do 
Peixe, Caminhadas de natureza, Voo de parapente e paramotor, Corridas de rua 
(temáticas como a AFF Maria), Desafios de Mountain Bike, dentre outros; 

 Associação específica sendo constituída; 

 Segmento mais atuante na promoção e divulgação por meio de mídias sociais; 

 Relevância da beleza da paisagem e hospitalidade para a demanda potencial 
(Pesquisa perfil do Turista Brasileiro – Brasil, 2017d); 

 Apoio das prefeituras de Campo Grande e Rio Negro. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

 

Apesar de ser um instrumento estratégico para direcionar as ações de marketing do destino 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês pelos próximos cinco anos, no mínimo, o 
presente documento também é um plano de mercado, fato pelo qual há ações, dentre os 
desdobramentos destas quatro grandes estratégias construídas, voltadas especificamente 
para segmentos de mercado estratégicos, outras contemplando munícipios isoladamente do 
restante da região turística, em estudo, e, ainda, aquelas que priorizam mercados como o 
interior do Estado do Mato Grosso do Sul, Estados vizinhos (São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso e Paraná) ou Países próximos (Paraguai e Bolívia).  
 
Ademais, ressalta-se que, dentro do conteúdo de algumas ações, se mostrou essencial o 
emprego de técnicas de inteligência de mercado (ou inteligência competitiva), para dotar de 
maior competitividade o posicionamento de mercado do destino, acompanhando o 
desempenho de destinos concorrentes, previamente apontados no diagnóstico e análise da 
situação atual, sendo: São Paulo - SP, Rio de Janeiro - RJ, Porto Alegre - RS, Brasília - DF, 
Belo Horizonte - MG, Florianópolis - SC, Recife - PE, Salvador - BA, Curitiba - PR, 
Campinas - SP, Goiânia - GO, Cuiabá - MT, Maringá - PR, Manaus - AM e Belém – PA. 
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Desta forma, a estratégia de produto, de comercialização e competitiva de estender o 
alcance e a competitividade do destino engloba, entre o conteúdo de parte de suas ações, a 
necessidade de monitoramento e análise, a partir de um banco de dados contendo 
indicadores estratégicos, dos principais concorrentes, supracitados, para alinhar o seu 
posicionamento de mercado. 
 
Na mesma estratégica está contida uma grande ação de promoção e comercialização 
concentrada em mercados específicos como o interior do Mato Grosso do Sul, Estados e 
Países vizinhos e mesmo dentre eles, com públicos segmentados conforme os produtos 
ofertados pelo destino: negócios e eventos, ecoturismo e aventura e o restante do destino 
como um toda. Igualmente, a estratégia se volta a divulgar de forma distinta o destino para 
os visitantes presentes e de passagem na área turística, turistas potenciais e players de 
grande influência no mercado (agências de viagens de Bonito-Serra da Bodoquena e 
Pantanal, operadores internacionais, dentre outros). 
 
A estratégica de reestruturar mercadologicamente a oferta complementar do destino 
apresenta ações que beneficiam, isoladamente do restante da região Caminho dos Ipês, 
alguns municípios como somente a capital, por exemplo, pois é onde está adensado o maior 
número de empreendimentos do setor e com modelos de negócios mais competitivos, 
capazes de diferenciar o destino e atrair mais clientes. Da mesma forma, as ações voltadas 
à implantação de sinalização turística são específicas por localidade, permitindo que cada 
gestão municipal assuma o protagonismo da sua execução, conforme a necessidade de 
destacar seus atrativos e estabelecimentos turísticos de destaque. 
 
Por fim, as demais ações presentes em todas as estratégicas tem um componente relevante 
de reciclagem mercadológica e preparo do empresariado e demais atores envolvidos para a 
necessidade de atuação voltada para o cliente, buscando no mercado e na concorrência 
oportunidades e nichos compatíveis com a aptidão natural do destino, a fim de fazer uso 
adequado do potencial de mercado da região com base em negócios diferenciados e 
empresários inovadores, capazes de exercer o protagonismo local necessário para a 
contínua evolução do destino. 
 



238 Primeira Oficina Participativa 

Plano de Marketing de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 

 

 

III. PRIMEIRA OFICINA PARTICIPATIVA 
 
A primeira oficina participativa foi realizada em 18 de maio de 2017, conforme preconizado 
em plano de trabalho e respectivo cronograma (Produto Um). Nela, o trade teve acesso aos 
principais destaques do presente diagnóstico e da análise da situação atual e mercado 
potencial. Estas informações, somadas à vivência e expertise dos gestores públicos e 
empresários do destino, permitiram a construção participativa da Matriz SWOT apresentada 
e o seu desdobramento em objetivos e estratégias.  
 
Para garantir a participação de todos os envolvidos na construção da Matriz SWOT optou-se 
pela divisão dos presentes em quatro grupos, dentre os quais se buscou distribuir os dez 
municípios, os gestores públicos empresários. Cada grupo elencou e priorizou quanto ao 
grau de importância: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A SWOT apresentada é a 
consolidação deste trabalho. 
 
A seguir, está o registro fotográfico do evento e sua respectiva lista de presença. 
 

  
Foto 255 – Abertura da Oficina pelo Diretor da 
FUNDTUR. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 256 – Abertura da Oficina pela Secretária 
Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

  
Foto 257 – Abertura da Oficina pela Coordenadora 
da UCP-PRODETUR/MS. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 258 – Participação na Oficina do Diretor 
Presidente da FUNDTUR. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Foto 259 – Apresentação na Oficina do Diagnóstico 
e Análise da Situação atual e potencial. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 

Foto 260 – Construção participativa da Matriz SWOT. 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Figura 52 – Lista de presença da 1ª Oficina Participativa – pag. 1 de 5 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Figura 53 – Lista de presença da 1ª Oficina Participativa – pag. 2 de 5 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Figura 54 – Lista de presença da 1ª Oficina Participativa – pag. 3 de 5 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Figura 55 – Lista de presença da 1ª Oficina Participativa – pag. 4 de 5 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017. 
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Figura 56 – Lista de presença da 1ª Oficina Participativa – pag. 5 de 5 
Fonte: Agricon Consultoria, 2017.
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ANEXOS 
 

Anexo A – Questionário da Pesquisa de Demanda atual  

PESQUISA 
TURISTAS VISITANTES DE CAMPO GRANDE 

 
 

Bom dia, Boa tarde, meu nome é ...... e estou aplicando uma pesquisa que levanta a opinião 
das pessoas que visitam Campo Grande e Região Caminho dos Ipês, com a finalidade de 
conhecer o perfil do turista e identificar melhor as ações que possam melhorar seu grau de 

satisfação. Poderia me ceder alguns minutos, por gentileza? 
 
 Filtro: Vc é turista? (  )sim.aplicar  (  )não. Obrigado!encerrar 
 
PERFIL DO ENTREVISTADO 
 
Sexo: (   )feminino   (   )masculino 
 
Idade: (   ) 18 a 20 anos  (   )21 a 30 anos (   )31 a 50 anos ( )51  a 70 anos  (   )+70 
 
Grau de instrução: (   )sem instrução  (   )fundamental incompleto   (   )fundamental completo 
(   )médio  incompleto   (   )médio completo   (   )superior incompleto (   )superior completo 
 
Onde mora? (   ) outro município do MS: Qual?....................  
   (   ) outra UF: Qual?......................................   (   ) outro país: Qual?............................ 
 
 
HÁBITOS DE VISITA A CAMPO GRANDE E REGIÃO CAMINHO DOS IPÊS 
 
É a primeira vez que vem? (   )sim ( )não. Quantas vezes já veio?.......... 
 
Como chegou?   (   ) de carro   ( ) de van   (   ) de ônibus (   )de avião 
 
Com quem veio?   (   ) sozinho  ( )com cônjuge  ( ) com familiares   
 (   )com amigos ( ) outro:...................... 
 
Com que finalidade veio?   (   ) visitar família  (   ) evento:qual?.............................. 
  (   ) visitar amigos (   ) a trabalho: área?........................ 
  (   ) de passagem. Onde vai?............................................. 
  (   ) de férias/a passeio. Pq escolheu o destino?........................ 
  (   ) época de viagem .................................. 
 
O Sr procurou algum tipo de informação sobre Campo Grande na internet? 
  ( )não  (   )sim. Onde?...................................................................... 
 
  Tipo de informação:.......................................................... 
 
Quantos dias terá esta estadia?   (   ) 1-2 dia   (   ) 3-4 dias  (   ) 5-7 dias 
    (   )mais de 7 dias: Qtos?.................... 
 
Onde fica hospedado? ( )hotel/pousada   (   ) reservado? 
 ( )hostel   (   )amigos/parentes   ( )Outro:.......................................................... 
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Como costuma se locomover quando está em Campo Grande e Região Caminho dos Ipês?  
 (   ) a pé (   )táxi  (   )ônibus (   ) veículo próprio  (   )aluga carro   (   ) reservado? 
(   )outro:............ 
 
Qual estima que seja a despesa média diária por pessoa?  
 (considere hospedagem, alimentação, lazer, compras):  R$.......................... 
 
Costuma comprar lembrancinhas/presentes nos lugares que visita? (   )não   (   )sim 
 
 
 
 
O que tem feito ou pretende fazer em Campo Grande e Região Caminho dos Ipês? 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Qual sua impressão geral sobre Campo Grande e Região Caminho dos Ipês (o que tem de 
bom, o que falta)? 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Tem alguma sugestão que venha a atender melhor as necessidades dos turistas que visitam 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês? 
   
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Para quais locais você tem intenção de viajar nos próximos dois anos? 
1º ____________________________    
2º ____________________________  
3º ____________________________    
 
 
 
Nome do entrevistado:........................................................telefone/e-mail:(.....)....................... 
 
Pesquisador:.........................................................Data:...../...../2017   
Checagem:................................... 
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Anexo B – Roteiro de Entrevista com Operadores de Turismo 
PESQUISA COM 

OPERADORES DE TURISMO 
 
 

Bom dia/Boa tarde, meu nome é ...... e estou aplicando uma pesquisa que levanta a opinião 
de representantes de operadores de turismo no Brasil, com a finalidade de identificar 
determinantes das escolhas de destinos e as condições de comercialização do destino 
Campo Grande e Região Caminho dos Ipês. Poderia me ceder alguns minutos, por 
gentileza? 
 
Operadora:.......................................................................Localidade:............................ 
 
Entrevistado:..................................................Cargo:...........................telefone:............. 
 
PERFIL DA EMPRESA 
 
1. Indique quais são os 5 destinos de negócios mais vendidos pela operadora? 

 
1º.-........................................................... 
 
2º.-........................................................... 

 
3º.-........................................................... 
 
4º.-........................................................... 

 
5º.-........................................................... 

 
2. Cite os 3 principais fatores que determinam  a seleção que a operadora faz dos destinos 

que comercializa: 
 
a)........................................................................................................................... 
 
b)........................................................................................................................... 
 
c)........................................................................................................................... 

 
3. A sua empresa tem relação com operadoras, hotéis ou outras empresas de turismo de 

Campo Grande e Região Caminho dos Ipês? 
 

(   )não. O que limita a cooperação?.........................................................    
(   )sim.  Qual?..................................................... e  
Quais os principais problemas existentes?.....................................................  

 
4. A empresa comercializa o destino Campo Grande e Região Caminho dos Ipês? 
 
 (   )sim....4.1. O que é oferecido?   (   ) Somente CG (   ) CG e municípios da região 
 
 4.2. Em que meses do ano é mais vendido o destino Campo Grande e Região Caminho dos 
Ipês? 
   
 .............................................................................................................. 
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 4.3. Que tipo de ações a empresa realiza para manter as vendas em períodos de 
  baixa demanda? 
................................................................................................................... 
 
 4.4. Como avalia o transporte aéreo a CG? 
    (  )excelente (  )bom (   )regular )ruim (   )péssimo 
Motivo:.................................................................................................. 
 
 4.5. Como avalia o transporte rodoviário a Campo Grande e Região Caminho dos Ipês? 
    (  )excelente (  )bom (   )regular )ruim (   )péssimo 
Motivo:................................................................................................. 
 
 
   (   )não....4.1.Por que?............................................................................... 
 

   4.2.Em que condições poderia passar a oferecer o destino?.................................. 
 
   4.3.Tem intenção de passar a comercializar?   (   )sim (  )não 
 
   4.4. Por que?............................................................................... 

 
 
5. A empresa dispõe de informação sobre os demais municípios que, junto com Campo 

Grande, compõem o Caminho dos Ipês?  
 
( )sim. 5.1.De que atrativos ouviu falar ou conhece? 
  (   )Cachoeiras de Rochedo, Rio Negro e Terenos,  
  (   )Estrada Parque de Piraputanga  
  (   )Projeto de Ufologia de Corguinho 
  (   )Outros:............................................................... 
 
   5.2.A operadora já comercializou algum deles? 
  (   )Não   (   )Sim. Qual?...................................................... 
 
( )não conhece nenhum 
 

6. A operadora teria interesse ou intenção de integrar esses produtos na comercialização 
de Campo Grande? 

( )sim  (   )não 
 
6.1. Por quê?................................................................................................... 

 
7. Na sua opinião, enquanto operador de turismo, o que mais chama sua atenção do 

destino Campo Grande e Região Caminho dos Ipês? 
................................................................................................................................... 
 

7.1. Cite um ponto positivo:..................................................................... 
 

7.2. Cite um ponto negativo:..................................................................... 
 

7.3. Na sua opinião, o que leva seu cliente a escolher?........................... 
 
8. Cite outros 4 destinos que você considera semelhantes a Campo Grande e Região 

Caminho dos Ipês. 
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a).....................................................................................Motivo:.................................... 
 
b).....................................................................................Motivo:.................................... 
 
c).....................................................................................Motivo:.................................... 
 
d).....................................................................................Motivo:.................................... 
 

 
Nome do entrevistado:............................................telefone/e-mail:(.....)....................... 
 
Pesquisador:.....................................................Data:...../...../2017 Checagem:............ 
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Anexo C – Relação de Empresas entrevistadas. 

# Empresa Localidade Classificação Respondente Cargo Telefone 

1 Agrestur Maceió (AL) Braztoa Walter Gerente 
(82) 2126-

4444 

2 
Condor 
Turismo 

Campo 
Grande (MS) 

ABAV Vanessa Gerente 
(67) 3322-

3303 

3 BRT Operadora Curitiba (PR) Braztoa Thais Marketing e Produto 
(41)3219-

5400 

4 Alatur JTB 
São Paulo 

(SP) 
Referência 

nacional 
Naiara Consultora de viagens 

(11) 3217-
6322 

5 Sopa de Pedra 
Campo 

Grande (MS) 
Especialista 

em CG 
Nilson Young Sócio proprietário 

(67) 3324-
1500 

6 
West Central 
Operadora 

Cuiabá (MT) Braztoa 
Wiran, 

Alexandre e 
Paula 

Gerente de TI, 
Consultor de passagens 

(65)3027-
0800 

7 
Ararauna 
Turismo 

Ecológico 
Cuiabá (MT) ABAV Ângela Gerente financeiro 

(65) 3622-
1066 

8 
Rapel Campo 

Grande 
Campo 

Grande (MS) 
Especialista 

em CG 
Gustavo Diretor 

99977-
2990 

9 Trilha extrema 
Campo 

Grande (MS) 
Especialista 

em CG 
Cristovam Proprietário 

98111-
6300 

10 
Alta Rota 
Viagens 

Mundo Novo 
(MS) 

ABAV Julio Proprietário 
(67)3474-

3037 

11 Bancorbrás Brasília (DF) Braztoa 
Karina 

Dantes/Késia 
Kalazão 

Responsável pelo setor 
de produtos 

(61) 3314-
7082 

12 BWT Curitiba (PR) Braztoa Alexandre 
Responsável - Produtos 

nacionais 
(41) 3383-

3499 

13 CVC 
Campo 

Grande (MS) 
ABAV Wanderson Gerente 

(67) 3323-
5100 

14 Pomptur 
São Paulo 

(SP) 
Referência 

nacional 
Marina Gerente de produtos 

(11) 2144-
0400 

15 
ZNZ 

Consultoria de 
Viagens 

Cuiabá (MT) ABAV Elisângela Emissora de passagens 
(65)3027-

4510 

16 
Regenold 

Travel 
Campo 

Grande (MS) 
ABAV 

Fillipe 
Regenold 

Gerente Executivo 
(67) 3044-

7474 

17 STB 
Campo 

Grande (MS) 
ABAV Adriana Saito Atendente 

(67) 3325-
6221 

18 
Pantanal 

Paraquedismo 
Campo 

Grande (MS) 
Especialista 

em CG 
Rodrigo César Empresário 

(67)98402
-2378 

19 E-HTL 
São Paulo 

(SP) 
Braztoa Nilda Souza Negociadora Comercial 

(11) 3138-
5656 

20 FLOT 
São Paulo 

(SP) 
Braztoa Márcia Alves 

Responsável por 
produtos Brasil 

(11) 4504-
4504 

 


